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O Papel dos Conventos no Crescimento Urbano
Reflexões sobre Monumentos e Salvaguarda do Património
Casos de Estudo em Lisboa: O Convento de São Bento da Saúde e o Convento de Nossa
Senhora de Jesus da Ordem Terceira de São Francisco

Resumo
A presente dissertação é o resultado de uma investigação centrada na questão dos espaços
conventuais, da sua atractividade e do seu papel no crescimento urbano das áreas
envolventes.
Numa altura em que a sociedade está em constante mudança e em que o virtual se eleva como
espaço de eleição, torna-se imprescindível olhar para o passado e para aquilo que forma a
nossa identidade enquanto estrutura social, ou seja, a memória.
Se pensarmos a cidade construída como o conjunto da arquitectura dita corrente e dos edifícios
singulares, são esses edifícios, que não são mais do que os grandes equipamentos, do
passado ou do presente, que formam a nossa memória de cidade, servindo de base quando
intervimos nesse espaço físico.
Esta dissertação debruça-se sobre os esses equipamentos, mais precisamente nos conventos,
partindo da hipótese de que estes edifícios influenciaram os processos de povoamento das
áreas envolventes e continuam hoje em dia a influenciar essas o seu crescimento urbano.

Palavras-chave:
⋅

Monumento

⋅

Crescimento Urbano

⋅

Conventos

⋅

Salvaguarda do património

ii

The Role of Convents on Urban Development
Reflections about Monuments and Patrimony Protection
Study Cases in Lisbon: Convento de São Bento da Saúde and Convento de Nossa Senhora de
Jesus da Ordem Terceira de São Francisco

Abstract:
This thesis is the result of an inquiry centered in the question of convents, is attractively and its
role on the urban development of the involving areas.
In a time when the society is constantly changing and when the virtual raises as election space,
it becomes essential to look back to the past and to what forms our identity while social
structure, that is, the memory.
If we look to the built city as the union of common architecture and singular buildings, these
buildings, which are the big equipment, from the past and the present, configure our city
memory, becoming the basis where we intervene in this physical space.
This thesis is focused on these equipments, more exactly on convents, starting from the
hypothesis that these buildings influence the urbanization processes of the involving areas in
the past, and continue to have an important role on urban transformations nowadays.
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0. Introdução: o objecto de trabalho
A presente dissertação é o resultado de uma investigação centrada no tema dos espaços conventuais e
da sua relevância no crescimento urbano das áreas envolventes.
Numa altura em que a sociedade está em constante mudança e em que o virtual se eleva como espaço
de eleição, torna-se imprescindível olhar para o passado e para aquilo que forma a nossa identidade
enquanto estrutura social, ou seja, a memória.
Este valor de memória pode tomar várias formas, sendo que um deles é o património construído, ou
mais especificamente os Monumentos Históricos, escolhidos de entre o nosso património por serem
legados de valor histórico, artístico e memorial.
O espaço físico da cidade está sempre em alteração, acompanhando as rápidas mudanças a que
assistimos no espaço social. Mas há uma matriz que se mantém, que parece ter sido fundada com a
própria cidade, que aparenta ter estado sempre lá, como se tudo o resto tivesse crescido em seu redor.
É esta matriz que se pretende analisar, a dos “edifícios singulares”, que não fazem parte do conjunto da
arquitectura corrente. Na sua maioria, são grandes equipamentos, pólos atractivos do povoamento, que
acompanham a evolução de uma sociedade e que, com o decorrer do tempo, podem tornar-se
Monumentos Históricos, pela importância que ganham na identidade e memória dessa sociedade.
Nesta dissertação é dada maior relevância ao caso da cidade de Lisboa, mas tentando sempre
estabelecer o paralelo com uma visão mais alargada no espaço e no tempo.

0.1

Hipótese e Objectivos

A investigação realizada para esta dissertação parte da hipótese de que os espaços conventuais
influenciam o crescimento urbano das áreas que os rodeiam, tendo como palco principal a cidade de
Lisboa.
Partindo desta hipótese, pretende-se em primeiro lugar entender como crescem as cidades. Quais são
as variáveis dos processos de povoamento, ou seja, porque se desenvolvem para determinadas zonas
em detrimento de outras, qual o papel do relevo, das muralhas ou de outros factores determinantes no
desenvolvimento dos aglomerados urbanos.
Depois de entendidas estas variáveis, é estudado mais a fundo o caso de Lisboa e o seu crescimento,
vendo como elas se verificaram nesta cidade, analisando depois o caso específico dos conventos, que
serão casos de estudo posteriormente.
O objectivo seguinte desta dissertação prende-se com a clarificação do conceito de monumento
histórico, a diferenciação entre monumento e monumento histórico, o desenvolvimento histórico deste
conceito e o seu papel na sociedade actual, enquanto espaços físicos e que podem ser vividos, mas
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também enquanto símbolo e legado memorial. Esta análise baseia-se na classificação da autora
Françoise Choay 1 , segundo o modelo francês.
Numa parte mais prática desta dissertação recorre-se a dois casos de estudo: a Assembleia da
República (Antigo Convento de São Bento) e a Academia das Ciências (Antigo Convento de Jesus) com
o objectivo de analisar a aplicabilidade dos conceitos estudados anteriormente e a veracidade ou não da
hipótese enunciada.

0.2

Estrutura da Tese

Em termos organizativos, este trabalho divide-se em três partes ou capítulos, complementadas com uma
introdução e uma conclusão, assim como um conjunto de anexos que se consideraram importantes
como informação adicional ao corpo do trabalho.
Na primeira parte desenvolvem-se conceitos relacionados com o crescimento dos aglomerados urbanos,
como resultado de múltiplos factores, dispersos no tempo e no espaço. Começa-se por conceitos
genéricos, aplicáveis a qualquer aglomerado, para depois fazer uma aproximação à cidade de Lisboa e
em especial a um dos elementos que esteve na base do seu desenvolvimento: os conventos.
Na segunda parte debruçamo-nos sobre o conceito de monumento histórico. Primeiro analisando a
evolução histórica deste conceito, depois distinguindo-o do conceito de monumento e depois
percebendo quais os valores associados a um monumento histórico. Em seguida é analisado o
monumento histórico enquanto estrutura funcional no passado e no presente. No passado enquanto
equipamentos e por isso geradores de vivências e de novas centralidades urbanas; no presente
enquanto objecto de valorização e de riqueza, alvo de políticas de conservação e salvaguarda.
A terceira parte desta dissertação pretende cruzar o que foi estudado até aí materializando esses
conceitos em dois casos de estudo. Em cada um dos casos começa-se por apresentar a sua evolução
histórica, situação actual e finalmente as implicações dessa evolução ao nível do urbanismo.

0.3

Estado da Arte

Devido ao carácter amplo desta tese, que pretende abordar temas distintos de forma geral para depois
os cruzar em torno de casos reais, a bibliografia utilizada não se debruça directamente sobre o tema
desenvolvido nesta dissertação, mas sim sobre os diferentes temas periféricos abordados.
Seguindo a estrutura pensada para a dissertação, comecemos por analisar as obras que se debruçam
sobre o crescimento da cidade e sobre as variáveis do processo de povoamento.
No que diz respeito às variáveis do processo de povoamento, Walter Rossa, no texto A cidade
portuguesa: já portuguesas, a sedimentação das variáveis: o urbanismo e os processos de povoamento
medievais, incluído no livro História da Arte Portuguesa, aborda este tema. Para este autor, as variáveis

1

Ver Choay, Françoise, A Alegoria do Património. Lisboa: Ediçoes 70, 2006
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do processo de povoamento medievais, altura em que a maioria das cidades se desenvolveu, ou fundou
são: a rua, o “largo”, os conventos, as muralhas e as bastides ou “póvoas”. 2
Também Teresa Barata Salgueiro, na obra A cidade em Portugal – Uma geografia urbana se debruça
sobre este tema, apontando como principais variáveis os recursos naturais, a defesa da povoação, a
facilidade de abastecimento, a disponibilidade de materiais de construção, a melhor exposição ao sol ou
a protecção dos ventos, a rede de transportes, a proximidade do rio ou do mar. 3

Em relação ao caso particular da cidade de Lisboa, é importante referir o papel fundamental de um
conjunto de obras de referência dos olisipógrafos Augusto Vieira da Silva, Manuel Ferreira de Andrade,
Gustavo de Matos Sequeira, Luís Pastor de Macedo e Júlio de Castilho.
José-Augusto França foi também uma fonte importantíssima de informação, com especial relevo para a
sua obra recente Lisboa, História Física e Moral, que cruza os acontecimentos históricos de maior
relevância com a história da cidade de Lisboa e as alterações no seu território.
Em O Livro de Lisboa, coordenado por Irisalva Moita, encontra-se um texto de Leonor Ferrão, intitulado
Lisboa Barroca da Restauração ao Terramoto de 1755. Neste texto, a autora fala sobre a evolução da
cidade de Lisboa, sobre o seu crescimento orgânico. Para além disso, baseia-se na Grande Vista da
Cidade de Lisboa, “pintura sobre azulejos a azul e branco de cerca de 1735 e que decorou uma das
salas de aparato do Palácio Tentúgal em Lisboa (Largo de S. Tiago) constitui um excelente testemunho
do tipo de crescimento que continuou a caracterizar a cidade de Lisboa, isto é, pelo preenchimento de
zonas libertas de construções em áreas de influência de conventos bem localizados, em zonas mais ou
menos periféricas mas com boa acessibilidade, vistas e ares excelentes.” 4
Na obra Lisboa Seiscentista, de Fernando Castelo-Branco, é referida uma descrição da cidade de
Lisboa, no século XVII: “Debruçada à beira do Tejo, Lisboa estendia-se até ao cume das colinas mais
próximas, que surgiam cobertas, de casario, serpenteadas por ruas estreitas e tortuosas, mal se
apercebendo na distância a solução de continuidade que elas estabeleciam. No topo de uma ou outra
das colinas divisa-se o recorte airoso de alguma igreja. Sobressaindo a todas elas, porém, erguia-se a
do Castelo, áspera, um pouco escalvada a ocidente, imponente nas espessas muralhas que a coroavam
e nas massas dos grandes edifícios que as cobriam. Mais abaixo, a Sé dava uma nota pitoresca à
cidade, com seus coruchéus aguçados e a alta torre do cruzeiro.” 5
Muitos outros são os autores que nos dão descrições sobre o crescimento da cidade, sendo mais tarde
analisados no contexto da própria tese, tais como: Angelina Vidal, em Lisboa antiga e Lisboa Moderna;
Rocha Martins, na obra Lisboa de ontem e de hoje, ou Norberto de Araújo nos vários volumes de
Peregrinações em Lisboa.

2

Ver Walter, Rossa, "A cidade portuguesa: já portuguesas, a sedimentação das variáveis: o urbanismo e os processos de
povoamento medievais", in História da Arte Portuguesa. Lisboa, Temas e Debates, 1995.
Ver Salgueiro, Teresa Barata, A cidade em Portugal - Uma Geografia Urbana. Porto: Edições Afrontamento, 1999
4
Ver Ferrão, Leonor, "Lisboa Barroca da Restauração ao Terramoto de 1755", in O Livro de Lisboa. Lisboa, Livros Horizonte,
1994.
5
Ver Castelo-Branco, Fernando, Lisboa Seiscentista. Lisboa: Livros Horizonte, 1990
3
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Em relação ao papel dos conventos no crescimento da cidade de Lisboa, citemos novamente Raquel
Henriques da Silva, desta vez na sua tese de doutoramento intitulada Lisboa Romântica, urbanismo e
arquitectura, 1777-1874. Nesta tese, a autora escreve sobre a extinção e destino dos conventos:
“Manchas isoladas e hospitaleiras, gerindo a fartura das cercas e quintas, atraindo dádivas e fugas ao
século, ou interrupções prestigiadas do casario e das ruas, nos múltiplos centros em que a cidade se ia
desdobrando, funcionando como escolas, hospitais, lugares de culto ou peregrinação, catalisando e
gerando a intriga política e a intervenção senhorial, os conventos foram História activa, no sentido
estrutural mas também na breve conjuntura, dando nome a lugares depois urbanos que à sua volta
proliferavam pelo hábito antigo de aforar ou aprazar terrenos agrícolas para abrir ruas e estimular o
povoamento.” 6
Outro autor que escreveu sobre os conventos de Lisboa foi Baltasar de Matos Caeiro, dizendo “As
igrejas e os conventos a princípio em pequeno número, vieram a multiplicar-se paralelamente à criação
das freguesias, podendo considerar-se muitas paróquias e freguesias derivadas da fundação
conventual, tanto na época da reconquista como no período se posteriormente se seguiu. (…) Os
conventos representaram, igualmente, um importante meio de repovoamento, principalmente nos meios
rurais (muitos dos quais são hoje cidade) e eram pertença de um santo padroeiro, representado pelo
abade ou pela mesa conventual. (…) Os conventos foram portanto tudo isso: focos de vida religiosa, civil
e artística; promoveram a fixação das populações; fortaleceram de certo modo a riqueza pública e as
suas conservatórias e bibliotecas, foram legado importante para a história.” 7

Passando agora para a segunda parte desta dissertação, no que diz respeito ao conceito de
monumento, ele surge pela primeira vez na proposta de Rodrigo Magalhães, apresentada à câmara dos
deputados em 1835, conforme refere Raquel Henriques da Silva, na sua tese: “Pretendia ele: «escolher
dentre os edifícios nacionais alguns que devem pelo governo ser destinados a objectos particulares, um
para o pantheon, aonde sejam colocados bustos e estátuas ou quadros que representem os homens
ilustres da nossa nação, outro para liceu ou escola de Belas-Artes e das ciências naturais aplicadas às
artes úteis, o terceiro para estabelecimento de uma casa de correcção que tenha por modelo a
penitenciária de Milbark em Londres ou de Berne na Suíça.” 8
Também Alexandre Herculano e Castilho se pronunciaram sobre os monumentos e a defesa do
património, levantando a voz contra o Vandalismo, ou seja, a destruição ou alteração dos monumentos
históricos. 9
É ainda em algumas enciclopédias que podemos encontrar a definição do conceito de monumento. Por
exemplo, na Enciclopédia Einaudi, refere-se: “O monumento tem como características o ligar-se ao
poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória
colectiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos” 10 . Na

6

Ver Silva, Raquel Henriques da, Lisboa Romântica, urbanismo e arquitectura, 1777-1874. Lisboa: 1997
Ver Caeiro, Baltasar de Matos, Os conventos de Lisboa. Sacavém: Distri, 1989
8
Ver Silva, Raquel Henriques da, Lisboa Romântica, urbanismo e arquitectura, 1777-1874. Lisboa: 1997
9
Ver Herculano, Alexandre, "Os Monumentos", in Panorama. Lisboa, 1838.
10
Ver vários, Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984
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Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, assim como em tantas outras, surgem definições distintas
deste conceito.
O autor Alois Riegl 11 , na obra Le Culte Moderne des Monuments, reflecte sobre os valores atribuídos
aos monumentos históricos e a sua evolução histórica; os valores de rememoração e a
contemporaneidade na sua relação com o culto dos monumentos. De acordo com este autor, “a classe
dos monumentos intencionais diz respeito às obras destinadas, pela vontade dos seus criadores, a
comemorar um momento preciso ou um evento complexo do passado. Na classe dos monumentos
históricos, o círculo alarga-se àqueles que apresentam ainda um momento particular, mas cuja escolha é
determinada pelas nossas preferências subjectivas. Na classe dos monumentos antigos entram enfim
todas as criações do homem, independentemente da sua significação ou destino inicial. As três classes
surgem assim como três estados sucessivos dum processo de generalização crescente do conceito de
monumento.”.
Ainda sobre este conceito, é importante referir a obra Alegoria do Património, de Françoise Choay, onde
a autora trata a noção de monumento e de património histórico na sua relação com a história, a memória
e o tempo, analisa os excessos deste novo «culto» e descobre as suas ligações profundas com a crise
da arquitectura e das cidades. 12

Em relação às obras publicadas sobre os casos de estudo – Convento de São Bento e Convento de
Jesus a bibliografia é vasta e muito completa.
Sobre o Convento de São Bento, é importante referir a obra A freguesia da Lapa e a evolução do seu
património edificado, que começa o seu relato no séc. XVI e dá uma boa perspectiva da importância
deste convento naquela zona. 13
Gustavo de Matos Sequeira, em Depois do Terramoto, Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais
de Lisboa, foca a fundação deste convento, falando das quintas que lhe deram origem. 14
Também Norberto de Araújo, em Peregrinações em Lisboa, descreve a história deste convento, falando
também da extinção das ordens religiosas. 15
Encontramos ainda grande referência ao Convento de São Bento da Saúde na obra de Fernando de
Almeida, Monumentos e edifícios notáveis do distrito de Lisboa, numa perspectiva claramente contra as
grandes alterações feitas ao edifício original aquando a sua transformação em Palácio das Cortes. 16
Muitas outras foram as obras sobre este tema, que serão mais tarde analisadas no contexto da própria
tese, como é o caso do livro O Palácio de São Bento, de Joaquim Leitão.
Em relação ao Convento de Jesus, a apontar a obra de Angelina Vidal, Lisboa Antiga e Lisboa Moderna,
ou o texto de Appio Sottomayor, Lisboa d’outros Tempo. Para além disso, Fidelino de Figueiredo
11

Ver Riegl, Alois, Le Culte Moderne dês Monuments. Son essence et sa genèse. Paris: 1984
Ver Choay, Françoise, A Alegoria do Património. Lisboa: Ediçoes 70, 2006
13
Ver Carvalho, José Silva, A freguesia da Lapa e a evolução do seu património edificado. 1999
14
Ver Sequeira, G. de Matos, Depois do Terramoto - Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa. Lisboa:
Academia das Ciências de Lisboa, 1967
15
Ver Araújo, Norberto de, Peregrinações em Lisboa. Lisboa: Veja, 1993.
16
Ver Almeida, Fernando de, Monumentos e Edifícios Notáveis de Lisboa. Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa, 1988
12
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escreve, na Revista de História, o artigo O que é a Academia (Real) das Sciências de Lisboa, com a
história desta instituição e do edifício que veio ocupar. 17
Outra fonte muito importante para esta dissertação é a cartografia existente da cidade de Lisboa. Estes
mapas, de datas muito distintas, sejam eles parcelares ou gerais, com variadas escalas, para além do
seu valor artístico, poderão ser sobrepostos para, passo a passo ir analisando o aparecimento de
aglomerados e o seu desenrolar. Tomem-se como exemplos a gravura Urbium Praecipuarum Mundi
Theatrum Quintum, de Jorge Bráunio de 1593, com uma planta perspéctica da cidade de Lisboa, a
planta de João Nunes Tinoco, datada de 1650, entre muitos outros que serão apresentados
posteriormente.

17

Ver Figueiredo, Fidelino de, "O que é a Academia (Real) das Sciencias de Lisboa", in Revista de História nº16. Lisboa, 1915.
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1. O Crescimento Urbano

1.1

As variáveis do processo de povoamento

Neste capítulo, pretende-se analisar o processo de povoamento,
enquanto resultado da articulação de diversas variáveis.
Esse processo pode tomar várias formas. A menos comum é a
criação de uma cidade de raiz, ou seja, inteiramente nova. Neste
caso, a escolha do local recai sobre o sítio que apresentar condições
mais favoráveis aos decisores técnicos (vide Figura 1).

Figura 1 - Mapa de Brasília

Contudo, isto não é, de todo, aquilo que normalmente se verifica.
Regra

geral,

as

cidades

resultam

do

desenvolvimento

de

aglomerados populacionais, ou outras pré-existências. Nestes casos,
assistem-se a dois tipos de crescimento urbano. O primeiro, dentro
dos limites da cidade, corresponde a uma regeneração do tecido
urbano antigo, através da sua substituição ou requalificação
Figura 2).

(vide

O segundo reflecte-se numa expansão urbana, ou seja, num

alargamento dos limites da própria cidade. Segundo Orlando Ribeiro,

Figura 2 - Fotografia aérea de
Monsaraz

“a cidade pode nascer, assim, insensivelmente, de uma aglomeração
rural, onde se desenvolveram a par os ofícios mecânicos e o
convívio, fermentos da vida urbana, ou resultar de um acto de
vontade e de um propósito de organização do espaço a que ela serve
de centro.”

18

Hoje em dia, depois de muitos séculos de concentração dos
aglomerados urbanos, assiste-se a uma tendência para a dispersão,
surgindo mesmo o termo “contra-urbanização” 19 . Este fenómeno,

Figura 3 - Fotografia aérea de
Cabanas, Palmela

também chamado exurbanização, caracteriza-se por uma grande
disseminação, com construção considerável quer no tecido intercalar,
quer para lá da franja urbana (vide Figura 3).
Vistos, de forma resumida, os processos através dos quais as nossas
cidades evoluem, analisemos agora os factores que podem
influenciar este crescimento.
Comecemos por dividir os factores ou variáveis dos processos de
povoamento em: fisiográficas, humanas, legais e históricas.

18

Ver Castelo-Branco, Fernando, Lisboa Seiscentista. Lisboa: Livros Horizonte, 1990, Ver Ribeiro, Orlando, Introdução ao
Estudo da Geografia Regional. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1995
19
Ver Berry, Brian J. L., Urbanization and Counterurbanization. Beverly Hills: Sage Publ., 1976
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Factores fisiográficos são aqueles que se relacionam com a natureza
de cada local, com a geografia física, englobando as características
do suporte físico natural.
O factor fisiográfico com mais preponderância, se analisarmos o
crescimento de cidades ao longo dos tempos, é o relevo. Citando
Teresa Barata Salgueiro, “as cidades de planície são raras e, mesmo
em regiões de altitudes relativamente baixas, as povoações

Figura 4 - Cidade de Elvas

encavalitam-se nos montes” 20 . Assim, as cidades alcandoradas, ou
seja, que nasciam dentro dos castelos, com o tempo, acabavam por
sair das cercas, estendendo o núcleo primitivo pela encosta,
normalmente pela que apresentar um declive mais suave
4).

(vide Figura

Nas cidades com rio, como é o caso de Lisboa, a expansão

continua pela margem do rio, ocupando a várzea, ou planície de sopé
(vide Figura 5).

Regra geral, esta expansão descendente do casario

Figura 5 - Encosta do Castelo,
Lisboa

resulta na degradação da zona mais alta e antiga da cidade, que se
torna menos acessível, com espaços menos amplos devidos ao seu
crescimento orgânico e à necessidade de manutenção dos edifícios
mais antigos. Desta forma, em muitas cidades, são bem visíveis as
diferenças entre estas duas zonas, a zona alta, do castelo; e a zona
baixa, normalmente designada por Ribeira (vide Figura 6).
Outra variável fisiográfica é o clima, englobando aqui os ventos,

Figura 6 - Ribeira, Porto

exposição solar e temperaturas.
Em cidades localizadas junto de rios, é de notar o facto de estas se
situarem, na maioria dos casos, na margem norte, já que é a que
oferece

melhores

condições

climatéricas,

gozando

de

maior

exposição solar, enquanto na margem sul se desenvolvem,
normalmente, os subúrbios. Atente-se aos exemplos de Porto/Vila
Nova de Gaia (vide Figura 7), Lisboa/Almada ou Coimbra/Santa Clara.

Figura 7 - Vila Nova de Gaia

Também em sítios alcandorados, se as vertentes da colina forem
simétricas, ou seja, se o declive não for uma condicionante, a cidade
crescerá pela vertente com melhor exposição solar ou mais abrigada
dos ventos.
Outro factor importante é a existência de recursos naturais. Para este
factor, a expansão está determinada pela função da própria cidade,

Figura 8 - Minas de Aljustrel

não evoluindo por isso para locais onde o recurso não está
disponível. São exemplos disso as cidade mineiras
termais

(vide Figura 9)

(vide Figura 8)

ou

. É claro que, estas cidades podem perder o seu

interesse se se esgotar o recurso em causa, vendo a sua população
20

Ver Salgueiro, Teresa Barata, A cidade em Portugal - Uma Geografia Urbana. Porto: Edições Afrontamento, 1999
14

reduzida ou sendo abandonadas, caso não desenvolvam outra
função. Isto acontece não só nos exemplos acima citados, mas
também em cidades com praia ou em cidades alcandoradas, com
uma função defensiva muito marcada, e que hoje em dia já não se
justifica.
Por variáveis humanas, entendam-se aquelas que se relacionam com

Figura 9 - São Pedro do Sul

a geografia humana, ou seja, com actos do Homem, com as suas
características sociológicas.
Já na Idade Média se assistia a uma hierarquização do espaço
urbano, com as prioridades no usufruto das belas vistas bem
definidas. Ainda que estas prioridades não fossem definidas
legalmente, baseavam-se numa prática costumada, favorecendo
claro está as classes mais altas da sociedade.
Figura 10 - Cacilheiros no Tejo

Uma variável humana importante é a rede de transportes. Locais bem
situados

a

este

nível,

encontram-se

junto

de

pontos

de

atravessamento de rios, encruzilhadas de caminhos, interfaces
modais, portos ou aeroportos.
De acordo com Teresa Barata Salgueiro, “o rio é uma via de
transporte mas também pode constituir um obstáculo apreciável ao
movimento. Assim, a facilidade de travessia torna o sítio muito

Figura 11 - Entroncamento, séc. XIX

valioso, quer o atravessamento se faça por meio de uma ponte, quer
recorrendo

a

barcas

de

passagem

(vide

Figura

10).

Sítios

particularmente vantajosos são os que possibilitam a travessia e
dispõem de um porto, pois combinam as vantagens da navegação
fluvial com o controlo do tráfego da estrada” 21 .
Contudo, em sítios em que não havia rio ou mar, os pontos mais
favorecidos eram os de encruzilhadas de caminhos, já que estes
sítios beneficiavam de melhores condições de contactos com outras
cidades. Quando referimos caminhos, não nos referimos apenas a
estradas. Tomemos como exemplo o Entroncamento, um importante
cruzamento de linhas-férreas

(vide

Figura

11),

ou cidades com

cruzamento de linhas aéreas, colocadas desta forma nas rotas
internacionais.
É importante referir que o valor da localização das cidades não é
constante

no

tempo,

podendo

alterar-se

se

se

observarem

transformações nas características do sítio ou se as necessidades
sociais, que acompanham a evolução tecnológica, se alterarem. As

21

Ver Op. cit.: Salgueiro, Teresa Barata
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cidades que se tornam, com o tempo, mal posicionadas em relação,
por exemplo, às vias de transportes, ou que não possuem espaço
para se expandir, podem tomar formas estagnantes ou mesmo de
povoamento regressivo. Bons exemplos deste fenómeno são as
cidades alcandoradas, já que o isolamento que antigamente era vital
em termos defensivos, representa hoje em dia um isolamento que se
traduz

em dificuldades

crescimento

de

populacional.

acesso,
Outros

com

consequente

exemplos

disso

baixo

são

Figura 12 – Base das Lajes, Açores

as

implantações militares modernas, como é o caso das bases
americanas no Alasca e no Pacífico, ou da Base das Lajes, nos
Açores (vide Figura 12).
As crises, qualquer que seja a sua origem, (problemas agrícolas,
instabilidade política, guerras, invasões, pestes ou catástrofes
naturais) correspondem quase sempre a épocas de regressão da
vida urbana, redução da população ou sua disseminação
13).

(vide Figura

Figura 13 - New Orleans, depois do
furação Katrina, 2005

Por outro lado, em épocas prósperas, assiste-se a um aumento

da população, do seu nível de rendimento, fundando-se novas cidade
ou verificando-se um crescimento acentuado das já existentes.
As variáveis legais estão presentes desde cedo na história das
cidades portuguesas. Podemos considerar que a primeira intenção de
fazer cidade se traduzia nas Cartas de Foral. De acordo com Raquel
Henriques da Silva, “a concessão de forais era um dos processos
usados para dinamizar a vida urbana e económica e estabelecer
institucionalmente as próprias urbes, definindo também o seu
território vital” 22 . Desta forma, os forais resultavam em mudanças no
espaço urbano, sempre com uma base legal que definia os direitos,
deveres e processos de actuação.
Desta forma, as cidades, desde que bem localizadas na rede de

Figura 14 - Judiaria, Évora

transportes, foram crescendo dentro das muralhas e depois
extramuros.
O crescimento nos arrabaldes, em casos de maior dimensão e
quando era mais urgente expandir, deram origem a malhas
praticamente regulares, atente-se aos casos de Santana, em Lisboa
ou da judiaria de Évora (vide Figura 14).
O crescimento das cidades devia-se muitas vezes à necessidade de
espaços para trocas comerciais entre a região, o termo e a cidade.
Hoje em dia, são várias as estruturas políticas de administração do
22

Ver Silva, Laura Castro e Raquel Henriques da, História da Arte Portuguesa: época contemporânea. Lisboa: Universidade
Aberta, 2003
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território, também designadas instrumentos de gestão territoriais. São
vários os planos que definem estratégias e planeiam o crescimento
das cidades, a várias escalas, desde a nacional, até aos planos de
pormenor, passando também pelos planos de salvaguarda do
património.
Assim, para além de muitos factores já apresentados, o crescimento
urbano depende em muito da vontade política, das estratégias
definidas em cada época e das prioridades presentes.
Contudo, o poder político representado pelo monarca nem sempre foi
o único responsável pelo povoamento e planeamento do território, já
que a igreja era também um elemento dinamizador e aglutinador de
pessoas. Citando Teresa Barata Salgueiro, “a Ordem de Cister
organizou a colonização das terras dos seus “coutos” a oeste da
serra dos Candeeiros, fixando agricultores a quem os monges
ensinaram técnicas modernas de produção (vide Figura 15). Esta Ordem

Figura 15 - Coutos da Ordem de
Cister, Alcobaça

era uma das mais poderosas do Portugal medieval, devido sobretudo
à riqueza de Alcobaça, que foi também o seu centro intelectual e
artístico. À volta do mosteiro, fundado em 1153, foi-se naturalmente
constituindo uma povoação que adquiriu importância superior às
demais”

23

.

Por último mas não menos importantes, analisaremos as variáveis
históricas. Aqui, iremos abordar os elementos construídos no
passado e que em muito influenciam o crescimento das cidade de
hoje em dia.
O primeiro elemento é o “rossio”. Já referimos que a cidade crescia,
em grande parte, pela necessidade de criar espaços para as trocas
comerciais entre a cidade e a região envolvente. As feiras regionais,

Figura 16 - Rossio antes do
Terramoto de 1755, Gravura

que potenciavam estas trocas, necessitavam da criação e definição
de um local próprio, que não encontrava espaço dentro das muralhas
da própria cidade. Desta forma, surgiram os “rossios”, localizados
normalmente num espaço livre, fora das muralhas, mas com boas
acessibilidades junto a uma porta da muralha, regra geral a principal.
Os “rossios” podiam também ser criados em terreiros ou adros de
edifícios religiosos pré-existentes

(vide Figura 16).

A “rua” teve desde

sempre uma importância estruturadora relevante.
Dos “rossios” saía quase sempre uma rua destinada ao comércio,
que ligava os pontos urbanos mais importantes da cidade, como
sejam a matriz, o paço ou o castelo. Esta rua terminava no terreiro de

23

Ver Salgueiro, Teresa Barata, A cidade em Portugal - Uma Geografia Urbana. Porto: Edições Afrontamento, 1999
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um destes pontos ou ligava a outra porta da cidade, funcionando
como um cardos ou decumanus da era romana, já que era um eixo
gerador da malha urbana, que definia a caracterização base do
espaço urbano. Assim, vários aglomerados urbanos tiveram origem
numa rua, podendo observar-se que alguns deles ainda se
organizam em torno dessa rua, normalmente com o nome de “Rua
Direita” ou outro nome associado (vide Figura 17).
As ordens religiosas foram um importante factor de desenvolvimento.
Implantavam os seus edifícios em locais com boas acessibilidades,
normalmente adjacentes à malha urbana consolidada mas tendo

Figura 17 – Rua Direita, Chaves

atrás zonas amplas e sem edificação. A implantação preferencial
destes elementos era fora de portas, mas junto dos acessos da
cidade, sendo que por vezes as cercas dos conventos continuavam
as das cidades.
Os conventos eram assim pólos aglomeradores das construções e
elementos catalisadores do povoamento suburbano. De acordo com
Leonor Ferrão, “na Lisboa reconquistada, que continuava a crescer
em direcção à Baixa, formaram-se pequenos arrabaldes nas várias
colinas que a dominam, em torno dos conventos de S. Vicente
Figura 18),

(vide

Graça, Santana e Carmo, núcleos que serão depois

incorporados pela muralha fernandina” 24 .
As

muralhas

da

cidade

eram,

em

si

mesmas,

elementos

dinamizadores de espaços urbanos, já que sempre que era
construída uma nova muralha, ela englobava espaços ainda não

Figura 18 – Convento de São
Vicente de Fora, em Lisboa,
Pormenor da obra Urbium
Praecipuarum Mundi Theatrum
Quintum, de Jorge Bráunio, 1593

urbanizados, que funcionavam como reservas de crescimento. Para
além disso, as muralhas estavam, quase sempre, em transformação,
fosse devido a obras de reforço, à abertura de postigos, ou somente
pela sua própria deterioração, que permitia a construção adossada.
As portas das muralhas eram também importantes, enquanto
referências do espaço urbano, já que eram rodeadas de torres que
minimizavam a sua fragilidade estas torres marcavam fortemente a
paisagem urbana e impediam a construção na sua proximidade,
originando os terreiros, largos ou rossios (vide Figura 19).
Para terminar, é importante referir que as muralhas introduziam
importantes descontinuidades no tecido urbano e social, pelo seu
carácter de delimitação e clausura.
Figura 19 – Cerca Moura, torre da
Porta da Alfôfa, em Lisboa
24

Ver Moita, Irisalva, O Livro de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 1994
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1.2

O crescimento da cidade de Lisboa

Geograficamente, o local de implantação da cidade de Lisboa
apresenta-se com um clima ameno, com fauna e flora abundantes,
uma cidade de vales e colinas abertas sobre o rio. Foram estas
características que determinaram a sua ocupação por povos
primitivos.
A cidade nasceu a partir de uma cividade ou “citânia” situada a norte
do local onde viria a ser erguido o Castelo de São Jorge.
Apesar das colónias aqui formadas por Fenícios (entre o séc. XII e o
séc. VI a.C.), Gregos e Cartaginenses, foi com a ocupação romana
(cerca de 195 a.C.) que se consolidou a sua vocação portuária e
piscatória, sendo-lhe atribuída a classificação de “município”, com
consequente construção de numerosos edifícios, nomeadamente um

Figura 20 - Rua do Capelão e Largo
da Mouraria; Bárcia, José Artur
Leitão [1871]-1945

fórum, templos, termas, palácios, vilas e um teatro. Destes
equipamentos, nada restou, apenas alguns vestígios epigráficos e um
ou outro elemento arquitectónico descoberto no subsolo da cidade
desde o séc. XVII, sendo o mais relevante o teatro dedicado a Nero,
na zona de S. Mamede-Caldas. A cidade, então denominada Olisipo
foi também usada por este povo como “opidum”, ou seja, lugar onde
centravam a sua defesa estratégica, devido às características físicas
do lugar e à protecção natural perante o estuário do Tejo e o braço
deste rio que então se desenvolvia a ocidente e penetrava

Figura 21 - Alfama, parte baixa de
Santa Luzia; Eduardo 1900-1958
Figura 22

profundamente no território. Mais tarde teve o Nome de Felicitas
Júlia, em homenagem a Júlio César.
No séc. III, as ocupações bárbaras fragilizavam a sociedade romana
em toda a Península Ibérica, sendo tomada a cidade tomada pelos
Alanos em 410.
As sucessivas invasões de novos povos, quer germanos em 500 d.C.
(visigodos, suevos), quer árabes em 700 d.C., transformam a
fisionomia da população. Devido ao clima de insegurança e de
guerra, a cidade adquire uma feição muito peculiar: fortaleza onde se
refugiam os habitantes fugidos do avanço dos exércitos cristãos. É
uma população de ricos proprietários agrícolas e comerciantes, que
se transferem para o interior das muralhas e constroem uma cidade
opulenta. O florescimento da cidade, nesta altura com o nome de AlUshbuna dá-se então com a ocupação muçulmana, entre 719 e 1174
d.C., altura em que se construiu a Cerca Moura, contendo no seu
interior a Alcáçova e a Medina. A cidade desta época caracteriza-se
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pelo aparecimento de novos bairros não só dentro da cerca, mas
também extramuros, com um crescimento urbano espontâneo,
irregular, de ruas sinuosas e estreitas, ainda visível, por exemplo, na
Mouraria ou em Alfama

(vide Figura 20 e Figura 21).

A cidadela de al-Madan, a actual Almada é fundada na margem Sul
do rio para proteger a cidade.
Em 1147, a cidade é conquistada por D. Afonso Henriques (11091185)

(vide

Figura

23

e

Figura

24),

conhecendo

um

grande

desenvolvimento com a fixação da corte, em 1256, que reforçou a

Figura 23 - Tomada de Lisboa aos
Mouros em 24 de Outubro de 1147;
Pintura a óleo sobre tela; Novais,
Estúdio Mário

sua função urbana como capital do reino. Verifica-se um grande
aumento demográfico nesta altura, que originou o aparecimento de
grandes núcleos habitacionais em zonas não amuralhadas. Este
desenvolvimento deu-se de forma natural e orgânica, “de tal modo
que, em 1373, o rei D. Fernando (1345-1383) fez construir uma nova
muralha que envolvesse a realidade do povoamento, que contaria
então cerca de 65 mil pessoas nesta nova área de 101 hectares (seis
vezes a anterior) definida em duas partes, a nascente e a poente da
cerca velha.” 25 Este facto tornou imprescindível a construção da
Cerca Nova ou Fernandina (vide Figura 25).
Nos últimos séculos da Idade Média, a cidade expandiu-se e tornouse um importante porto com comércio estabelecido com o norte da
Europa e com as cidades costeiras do Mar Mediterrâneo. Em 1290 o

Figura 24 -Tomada de Lisboa –
Lenda de Martim Moniz
atravessando-se na porta do
Castelo; Gravura; Eduardo 19001958

rei D. Dinis (1261-1325) mandou estabelecer a primeira universidade
portuguesa em Lisboa (que foi transferida para Coimbra em 1308), a
cidade então já dispunha de grandes edifícios religiosos e
conventuais.
A parte mais rica de Lisboa desenvolveu-se entre o morro do Castelo
e a colina de S. Francisco a S. Roque, num tecido contínuo.
É nesta altura que a zona onde hoje está o Terreiro do Paço é
reclamada ao mar, através de drenagens do terreno. São
desenhadas novas ruas, como a Rua Nova, e o Rossio torna-se pela
primeira vez centro da cidade, que até aqui era o Castelo. Outras
construções de D. Dinis foram uma muralha frente ao novo Cais da
Ribeira e renovações do Palácio Árabe e da Sé.

Figura 25 - Cerca Fernandina,
formando as traseiras da ermida do
Senhor Jesus da Boa Nova e das
casas da Galé 1949, Eduardo 19001958

Em 1401, D. João I (1357-1433), que já definira a área da cidade de
Lisboa, urbanizava a zona alta da cidade, na colina do Carmo, e
desde 1467 que a Câmara podia aforar campos e baldios, “ para

25

Ver França, José-Augusto, Lisboa: Urbanismo e Arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 2005
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sempre e não só por três vidas, o que não deixaria de incentivar a
construção, com estabelecimentos de “parcelares”, células do tecido
urbano em evolução.” 26
Entre 1498 e 1499 inicia-se um programa de reordenamento da
cidade, que se prolonga até 1502. Este programa demonstra
preocupações de ordem funcional, resultantes do crescente afluxo de
bens e pessoas à cidade, cujo crescimento exponencial se inicia
desde então. Define-se o espaço da Ribeira, numa área pré-

Figura 26 - Palácio Real em Lisboa
no princípio do século XVIII [entre
1900 e 1945]; Bárcia, José Artur
Leitão [1871_]-1945

existente, da Idade Média, enquadrando-o agora com a construção
do Paço Real, ou Paço da Ribeira

(vide Figura 26).

“A transferência do

Paço Real do alto da colina, onde estava já asfixiado pela estrutura
medieval da alcáçova, é um sinal político que tem raízes na natureza
mercantil do Império Português.”

27

Estes actos de urbanização foram acompanhados da necessária
legislação, produzida entre 1498 e 1502. Os planos e posturas
municipais disciplinavam a construção e insistiam na standardização
de processos.
São desta época as várias Ruas dos ofícios, nas quais se
organizavam as corporações dos mesteriais, dirigidos pelos Mestres:
Rua do Ouro; Rua da Prata; Rua dos Fanqueiros; Rua dos
Sapateiros; Rua dos Retroseiros e Rua dos Correeiros. A
aristocracia, atraída pela corte, estabelecia-se construindo grandes
palácios, e desempenhava funções burocráticas. Mas a mais
importante classe social de Lisboa, mesmo após o ganho de funções
políticas enquanto capital, era a dos mercadores, a burguesia que era
a força deste núcleo comercial que era dos mais importantes da
Europa.
A cidade é composta de ruas estreitas e tortuosas, a maioria de terra
batida, em que as casas alternam com as hortas e os pomares. A
cidade continua a crescer, e o largo abandono das técnicas de
regadio muito produtivas dos muçulmanos significam que é
necessário importar trigo de Castela, França, terras do rio Reno e até
de Marrocos. Lisboa é uma cidade que cresce demasiado para o
país, e este torna-se num território circundante semelhante aos de
outras cidades comerciais. Em 1417 proíbe-se que se deite lixo perto
do Mosteiro do Carmo e de outras áreas de Lisboa. Em 1426 outra lei
proíbe lançar lixo e deixar galinhas soltas nas ruas de Lisboa sob
26

Ver Op. cit.: França, José-Augusto
Pereira, Paulo, Discurso proferido no simpósio internacional “Novos Mundos – Neue Welten, Portugal e a Época dos
Descobrimentos” no Deutsches Historisches Museum, em Berlim, 23 a 25 de Novembro de 2006.
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pena de pagar multa.
Em 1400, D. João I cria a primeira urbanização na colina do Carmo,
para dar resposta ao crescimento acentuado da população,
expropriando os campos.
Em 1500, a corte de D. Manuel I (1469-1421) abandona o castelo e
fixa o Paço Real no Terreiro do Paço, onde se centrou toda a vida
comercial da cidade. Este facto modificou profundamente a sua
estrutura urbana, ao nível físico e simbólico.
É no início deste século que surgem as primeiras operações
urbanísticas com traçados regulares, com o pequeno bairro de Vila

Figura 27 - Fotografia aérea do
Bairro Alto, 2009

Nova do Olival, predominantemente burguês, em terras aforadas aos
frades Trinos e do Carmo, executado entre 1502 e 1518.
Nesta altura surge no Bairro Alto

(vide Figura 27)

um loteamento

(renascentista) que transforma hortas e pomares em ruas e casario,
crescendo

repentinamente

como

bairro

popular,

embora

posteriormente se transformasse numa zona onde a aristocracia viria
a construir os seus palacetes. Este bairro marca a passagem do séc.
XVI para XVII na vida urbana de Lisboa e a aquisição de uma
consciência urbanística e arquitectónica, “em grande parte graças à
ocupação espanhola que trouxe à capital portuguesa a influência da
civilização castelhana no momento em que nela se desenvolvia a
grande arquitectura do Siglo d’ Oro” 28 .
Estas urbanizações caracterizavam-se pelos traçados ortogonais,
inexistentes no restante tecido urbano, e realizavam-se em terrenos
livres de construções, não querendo isto dizer que não se verificavam
pré-existências, mas “demonstra apenas uma evidência: era muito
mais fácil urbanizar os terrenos fora do centro da cidade”. 29
Outro aspecto importante destes novos bairros é a diversidade social.
Embora estes fossem lugares muito procurados pela aristocracia,
esta classe vivia muitas vezes paredes-meias com pessoas oriundas
de classes sociais inferiores. Por outro lado, era corrente destinar
uma parte do piso térreo de residências palacianas para o
arrendamento comercial (armazéns e lojas), o que evitava rupturas
funcionais nas ruas de grande movimento comercial.
É possível ter uma ideia da imagem da cidade de Lisboa, no séc. XVI,
através da gravura de Georgio Braunio (1541-1622)

(vide anexo 6.3.1).

No século XVI os Descobrimentos portugueses transformaram Lisboa
28
29

Ver França, José-Augusto, Lisboa: Urbanismo e Arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 2005
Ver Moita, Irisalva, O Livro de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 1994
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no centro mercantil da Europa. A cidade cresce junto ao rio, na
Ribeira encontramos a Casa dos Bicos, dos Albuquerques; e nos
arredores, a Oriente, o Convento da Madre de Deus; a Ocidente, o
Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, monumentos que
constituem os mais belos exemplares do estilo Manuelino, inspirado
em motivos marinhos, celebrizando a conquista dos Mares.
Lisboa controla durante várias décadas todo o comércio desde o
Japão até Ceuta. A cidade ganha fama que chega a mito, e no século
XVI é sem dúvida a mais rica cidade de todo o Mundo. No tempo do
Rei D. Manuel I, nas ruas de Lisboa as festas são feitas com desfiles
de leões, elefantes, rinocerontes, camelos e outros animais não
Figura 28 - Mosteiro dos Jerónimos;
Eduardo,1900-1958

vistos na Europa desde o tempo do Circo Romano.
Para organizar todo o comércio privado e recolher os impostos, são
criadas na capital do século XVI as grandes Casas Portuguesas de
comércio: a Casa da Mina, a Casa de Arguim, a Casa dos Escravos,
a Casa da Flandres (Países Baixos) e a célebre Casa da Índia. Os
grandes lucros são usados na construção de outros edifícios: são
deste século o Mosteiro dos Jerónimos

(vide Figura 28)

e a Torre de

Belém no novo estilo Manuelino (que evoca o comércio de além-mar)
(vide Figura 29),

o Forte de São Julião da Barra numa ilha do Tejo, o

Terreiro do Paço, o novo e imponente Palácio Real (destruído em

Figura 29 - Torre de Belém 1930;
Fotografo Desconhecido

1755) e o Arsenal militar todos construídos junto ao Mar (da Palha); e
ainda o Hospital Real de Todos-os-Santos, e inúmeros palácios e
solares privados. O impulso à pavimentação das ruas com formas
geométricas e desenhos formados por cubos de calcário branco e
basalto preto (a calçada portuguesa) foi um luxo iniciado na época.
Durante o domínio espanhol (1580-1640) embelezou-se o palácio
real com um novo torreão; sendo por ocasiões solenes as principais

Figura 30 - Aqueduto da Águas
Livres 2004, Fotógrafo desconhecido

praças e ruas enfeitadas com um conjunto de arquitecturas efémeras
à luz do gosto barroco. Já no século XVII a capital de D. João V,
custeada pelo ouro do Brasil, queria-se magnífica e rica. Novos
conventos, igrejas e palácios surgiram pela cidade, mas a grande
obra deste reinado foi o Aqueduto das Águas Livres

(vide Figura 30),

que permitiu assegurar o abastecimento regular de água através dos
vários chafarizes então construídos.
Em 1650, J. Nunes Tinoco (1610-1689) tirou a primeira planta geral
da cidade, limitada pela cerca fernandina, mas com extravasamento
visível a poente, com a quadrícula do Bairro Alto, e a nascente pela
Mouraria e Santa Clara. Para além deste contraste entre o
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urbanizado e os campos, esta planta demonstra também alguns
problemas da cidade, nomeadamente o sub-dimensionamento das
ruas, que impossibilitavam a circulação das carruagens ou falta de
segurança para os peões (Vide Anexo 6.3.2).
“Vista do rio, a cidade apresentava-se deslumbrante aos olhos dos
visitantes” 30 ,

contudo,

ao

aproximar-se,

o

visitante

ficaria

decepcionado com as inúmeras carências em relação à segurança de

Figura 31 - Gravura alemã do século
XVIII

pessoas e bens, os problemas de tráfego com o uso crescente das
carruagens, a falta de saneamento básico e o reduzido número de
edifícios de grande qualidade arquitectónica.
A Grande vista de Lisboa, painel de azulejos de cerca de 1735,
constitui um testemunho importante do tipo de crescimento que
continuou a caracterizar a cidade de Lisboa, isto é, pelo
preenchimento de zonas sem construção em áreas de conventos
bem localizados, em zonas mais ou menos periféricas mas com boa
acessibilidade, boas vistas e ares excelentes (Vide Anexo 6.3.3).
Termina este período em 1 de Novembro 1755, dia em que ocorre o
grande terramoto de Lisboa

(vide Figura 31).

Depois do sismo, Lisboa

está em ruínas. O grande Torreão Real, a Casa das Índias, o
Convento do Carmo, o Tribunal da Inquisição, o Hospital de Todosos-Santos são destruídos. Das 20.000 casas das classes mais
baixas, de construção menos sólida, 17.000 são destruídas.
Sobrevive o Bairro Alto, alguns edifícios de pedra sólida e poucas
outras áreas. Seguem-se as pilhagens e os grandes incêndios. No
fim, dos 180.000 habitantes, mais de 10.000 terão morrido e muitos
outros perderam toda a sua propriedade. É esta catástrofe que abala
a confiança do Antigo Regime, e dá espaço ao Ministro, o Marquês
de Pombal (1699-1782), de tentar por finalmente em prática em
Portugal as reformas cientificas e liberais já usadas com sucesso no
Norte, das novas teorias políticas e económicas do Iluminismo.
O plano era sem dúvida inovador, as ruas estreitas são substituídas
por

largas

ruas

rectilíneas

dispostas

ortogonalmente.

Estas

permitiriam não só a devida iluminação e ventilação das ruas
(arejamento), como aufeririam mais segurança (patrulhamento,
acesso aos edifícios em caso de incêndio e evitar a propagação de
incêndios transversalmente à rua, etc.). Os edifícios a construir
também foram alvo de uma política consistente, tendo a equipa
projectista definido o desenho das fachadas, as regras de construção
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Ver Op. cit.: Moita, Irisalva
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da estrutura dos edifícios e elaborado um conjunto de outra
regulamentação com vista à produção de um conjunto habitacional
capaz de enfrentar melhor um eventual terramoto, assim como
redesenhar a estrutura social da cidade de Lisboa, atribuindo-lhe um
novo pendor comercial à cidade. O centro estruturante da nova
cidade seria a Rua Augusta que ligaria o limite Norte da cidade, o
Rossio, e o limite Sul, o Terreiro do Paço, onde uma disposição
monumental dos edifícios, o arco da Rua Augusta, um monumento ao
rei e o Tejo a fechar a praça, contribuiriam para o desenho daquilo

Figura 32 - Fotografia aérea da
Baixa de Lisboa; Branco, António
Castelo

que se pretendia que fosse o novo coração da actividade comercial
da reconstruída cidade de Lisboa

(vide Figura 32).

Os edifícios do

Terreiro do Paço estariam destinados à instalação dos armazéns e
grandes casas comerciais que se esperaria que voltassem a surgir e
a animar a praça, mas após vários anos de abandono acabaram por
ser ocupados por ministérios, tribunais, o Arsenal, a Alfândega e a
Bolsa, já no reinado de D. Maria I (1734-1816).
A norte do Rossio é aberto o "Passeio Público" (1764), zona de

Figura 33 - Fábrica de Cerâmica da
Viúva Lamego 1949; Eduardo 19001958

recreio da burguesia. Era um jardim gradeado, com cascatas, lagos
com repuxos e coreto, que posteriormente foi aberto às novas
avenidas e aos futuros bairros construídos por uma burguesia em
ascensão.
A partir de 1780 surge a iluminação pública da cidade e em 1801 as
ruas passam a ter o nome afixado.
Ao contrário dos desejos e esperanças do Marquês de Pombal e da
sua equipa, a reconstrução da cidade demora muito mais tempo do
que esperado, tendo apenas terminado a sua reconstrução em 1806.
A isto, deve-se em grande parte a pouca capacidade financeira da
burguesia de uma cidade em crise. Apesar de tudo, e dentro da
política de renovação da economia portuguesa, começam a surgir
lentamente indícios de desenvolvimento. Moderadamente a cidade
cresce até aos 250.000 habitantes em todas as direcções
geográficas, ocupando os novos bairros da Estrela, Rato, então o
novo centro industrial da cidade polarizado em torno da recente fonte
de abastecimento da água trazida pelo aqueduto (novas fábricas de
cerâmica), Alcântara, Ajuda, Sapadores, e as Amoreiras(vide Figura 33).
O lento desenvolvimento urbano que caracterizou a cidade da
primeira metade do séc. XIX, vai acelerar notoriamente a partir da
Regeneração. 31 Este movimento político permitiu o arranque de uma
31

Regeneração designa o período da Monarquia Constitucional portuguesa que se seguiu à insurreição militar de 1 de Maio de
1851, levando à queda de Costa Cabral e dos governos de inspiração setembrista. O golpe foi presidido pelo marechal Saldanha
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política desenvolvimentista, representada pelas obras públicas de
Fontes Pereira de Melo (1819-1887), “coincidente com o maior
incremento industrial, uma acentuada euforia comercial e financeira e
a

explosão

demográfica

subjacente

a

todo

o

ciclo

da
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contemporaneidade europeia”. Com a vitória do Liberalismo e o fim
da era Pombalina, a grandiosidade arquitectónica acompanha os
edifícios públicos, com a construção da Basílica da Estrela
34),

(vide Figura

Figura 34 - Basílica da Estrela;
Simas, Américo

da Ópera de S. Carlos e do Palácio da Ajuda. A cidade vai

crescendo em círculos sucessivos, com centro na zona da Baixa.
Surgem jardins novos: S. Pedro de Alcântara, Estrela, Príncipe Real,
bem como a plantação de árvores no Rossio.
É construída uma rede de caminhos-de-ferro ligando Lisboa ao Porto
e cidades intervenientes, a partir de duas novas estações de
comboios, a Estação de Santa Apolónia e a Estação do Rossio e, a
28 de Outubro de 1856 realizou-se a viagem inaugural de comboio,
entre Lisboa e o Carregado (vide Figura 35).

Figura 35 - Inauguração, a 28 de
Outubro de 1856, da primeira linha
de caminho-de-ferro em Portugal,
num aguarela de Alfredo Roque
Gameiro

A luz eléctrica é instalada em 1878, substituindo a iluminação a gás.
Em termos urbanísticos, são criados os primeiros planos directores.
Os habitantes são então estimulados a usar azulejos ou pintar as
fachadas de cor-de-rosa, segundo as directrizes municipais. Além
disso são criados os primeiros sistemas de canalizações, esgotos e
tratamento de água, respondendo aos ataques de cólera que matam
milhares de pessoas. Utilizando o novo proletariado, é possível agora
recalcetar as novas e velhas vias (incluindo o Rossio) tal como havia
sido feito em menor escala no século XVI, com a velha técnica da
calçada

portuguesa.

Outras

inovações

importantes

são

os

americanos ou carruagens transportadas em carris por cavalos,
introduzidos em 1873 (seriam substituídos em 1901 pelos americanos
eléctricos, que ainda hoje existem); os elevadores eléctricos que são
instalados em muitas das colinas depois de 1880.
Em 1879, O Passeio Público gera uma avenida (Av. Da Liberdade) e
o rompimento das perspectivas de desenvolvimento da cidade de
uma forma nuclear rádio-concêntrica, é absolutamente inovador.
Um novo eixo de desenvolvimento seguir-se-ia à Avenida da
Liberdade. A abertura da Rua Fontes Pereira de Melo que levou a
expansão da cidade desde o Parque da Liberdade (hoje Eduardo VII)
mas a principal personagem da Regeneração foi Fontes Pereira de Melo. Este período durou cerca de 17 anos, terminando com a
revolta da Janeirinha, em 1868, que levou o Partido Reformista ao poder. Foi uma época caracterizada por um avanço no
desenvolvimento económico e modernização de Portugal, a que se associaram pesadas medidas fiscais.
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Ver Silva, Laura Castro e Raquel Henriques da, História da Arte Portuguesa: época contemporânea. Lisboa: Universidade
Aberta, 2003
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até ao Campo Grande, com toda a planificação das ruas adjacentes,
paralelas e perpendiculares num desenvolvimento ortogonal. Era o
plano do engenheiro Frederico Ressano Garcia (1847-1911). No
essencial, o plano previa o prolongamento para norte da Avenida da
Liberdade, o desenho de uma rotunda e de um novo parque urbano.
A nordeste, um conjunto complexo de ruas, de um lado e outro da
Avenida Fontes Pereira de Melo

(videFigura 37),

articulando o futuro

bairro das Picoas. Finalmente uma nova rotunda, a futura praça do
Saldanha, a partir da qual se desenrolavam as Avenidas Novas
Figura 36),

(vide

centralizadas pela presença da ampla Avenida Ressano

Figura 36 – Fotografia aérea
Avenidas Novas, 194?;Autor
desconhecido

Garcia, mais tarde designada por Avenida da República. Segundo
Laura Castro e Raquel Henriques da Silva, “devem considerar-se
outras especificações do projecto: desde logo o facto de ele se
desenvolver à ilharga da velha cidade, avançando por terrenos
suburbanos de hortas e quintas em vez de refazer os antigos bairros.
Assim, os vestígios da urbe medieval permaneceram intactos, o que,
deve dizer-se, não correspondia a qualquer vontade de salvaguarda
patrimonial, antes o aproveitamento expedito de disponibilidades
imediatas de fácil rentabilização. E embora ficassem por resolver os
graves problemas de modernização do Castelo, Alfama ou da
Mouraria com deficientíssimas condições de habitabilidade, o futuro
herdou dessa situação uma cidade mais rica e diversificada, mais
Figura 37 - Avenida Fontes Pereira
de Melo 1944; Eduardo 1900-1958

percorrida de memória”. 33
Novos bairros são construídos nas imediações das Avenidas Novas,
segundo planos semelhantes aos da Baixa Pombalina: o bairro de
Campo de Ourique para oeste

(vide Figura 38),

e o da Estefânia para

leste. Junto ao bairro da Estefânia é construída nova grande Avenida
Dona Amélia (hoje Avenida Almirante Reis), ligando-a ao Martim
Moniz. Todas estas novas construções transformam a cidade. O novo
centro geográfico de Lisboa é o Marquês e a Baixa é apenas a
localização das grandes lojas. Para leste estabelecem-se as
pequenas classes médias e o povo, enquanto para oeste as altas
classes médias e os ricos burgueses.

Figura 38 - Fotografia aérea de
Campo de Ourique, 2008

Neste período Lisboa é uma cidade pobre e suja quando comparada
às cidades do Norte da Europa. O próprio país é descrito em
Londres, Paris e Berlim como uma extensão do Norte de África, ou
seja, um território incapaz de se governar a si mesmo.
No fim do século XIX, houve uma lenta e pouco vigorosa

33

Ver Op. cit.: Silva, Laura Castro e Raquel Henriques da
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industrialização em Portugal, mas ela concentrou-se bastante na
cidade de Lisboa. Apesar de o povo do país continuar rural e católico
na sua maioria, e apoiar o Rei e a Igreja, nasce então uma nova
classe popular em Lisboa (e em menor grau no Porto e na Beira) que
partilha ideias mais progressistas: o proletariado. No total, no fim do
século XIX haveria muitas dezenas de milhares de trabalhadores nas
indústrias numa população total de mais de 300.000 pessoas. As
primeiras "zonas industriais" de Lisboa são os bairros de Alcântara,

Figura 39 - Imagem de encosta da
Graça, 2009

Bom Sucesso e Santo Amaro. As condições em que vive a nova
classe popular de Lisboa são miseráveis. Vindos em grandes
números do meio rural sem nada, instalam-se em bairros de lata
extensos, nos arredores da cidade, e é frequente as crianças
trabalharem longas horas nas fábricas. Outros vêm em grupos
grandes da mesma aldeia, e instalam-se em terrenos abandonados,
em núcleos fechados no interior da cidade, conhecidos por pátios ou
quintais (muito comuns na Graça)

(vide Figura 39).

Surgem os primeiros

Figura 40 - Ilustração do Regicídio
1908, Autor Desconhecido

bairros operários, cujas habitações são construídas a custo mínimo
por empresários para atrair força laboral.
Em 1908 a família real sofre um atentado em que morrem o Rei Dom
Carlos de Portugal (1863-1908) e o Príncipe herdeiro D. Luís Filipe
(1887-1908),

numa

acção

provavelmente

executada

pelos

anarquistas (que neste período atacam figuras públicas em toda a
Europa)

(vide Figura 40 a Figura 42).

Em 1909 os operários de Lisboa

organizam extensas greves. Em 1910 Lisboa revolta-se finalmente. A
população da cidade forma barricadas nas ruas e são distribuídas
armas. Os exércitos ordenados a reprimir a revolução são
desmembrados pelas deserções. O resto do país é obrigado a seguir
a capital, apesar de continuar profundamente rural, católico e
conservador. É proclamada a Primeira República.

Figura 41 - Ilustração do Regicídio
1908, Autor Desconhecido

Neste período é construída grande parte dos edifícios de habitação
ao longo do norte da cidade aberto pelas Avenidas Novas. Pintados
com as cores tradicionais da cidade, amarelo, cor-de-rosa e azul
claro, com fachadas de vários andares encabeçadas por mansardas.
O Estado Novo (1926-1974) expandiu e aformoseou a cidade, à
custa

do

resto

do

país,

segundo

moldes

nacionalistas

e

monumentais. Surgiram novas urbanizações e edifícios públicos;
modificou-se a zona de Belém com a Exposição do Mundo Português
(1940) e, na periferia da cidade, surgiram bairros sociais
e Figura 44).

(vide Figura 43

Figura 42 - Funeral do rei Dom
Carlos e do príncipe Dom Luís Filipe
1908; Benoliel, Joshua 1873-1932
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Em 1927 é projectado o novo Instituto Superior Técnico, por Pardal
Monteiro (1897-1957). De acordo com a autora Ana Tostões, “criando
uma moderna acrópole, agenciou um desenho urbano que ao gosto
da “grande composição” terminava uma das franjas das Avenidas
Novas, articulando-se com a futura alameda monumental e
coordenando a implantação de outros equipamentos modernos: o
Instituto Nacional de Estatística, a frente de moradias modernistas ou,
mais adiante, a Casa da Moeda.”
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A inauguração da ponte sobre o Tejo, em 1966, possibilitou uma
rápida ligação entre as duas margens do rio (vide Figura 45 e Figura 46).
Depois da Iª Guerra Mundial, preenchem-se as malhas vazias
resultantes dos traçados dos eixos das novas avenidas. A Avenida da

Figura 43 - Exposição Mundo
Português 1940; Autor desconhecido

Liberdade apresenta-se inequivocamente como eixo primordial da
nova cidade. Surgem então edifícios como o Hotel Palace e o Palácio
de Castelo Melhor (Foz). O estilo Arte Nova (tardio) revela-se em
obras como o Cinema Tivoli do Arquitecto Raul Lino (1879-1974), o
Éden Teatro e o Hotel Vitória do Arquitecto Cassiano Branco (18971970). Surgem novos bairros com imóveis de rendimento, ocupados
por uma classe média em expansão. O equipamento de lazer

Figura 44 - Exposição Mundo
Português 1940; Eduardo 1900-1958

constitui-se por logradouros ajardinados.
A partir da década de 30 o arquitecto começa a ter uma maior
intervenção na construção de edifícios novos. É desta época a
abertura da Alameda Dom Afonso Henriques.
Durante o período de Duarte Pacheco (1899-1943), Presidente da
Câmara e Ministro das Obras Públicas, realiza-se o Plano Director de
Urbanização,

onde

se

definem

as

vias

estruturantes

de

desenvolvimento, os limites urbanos e toda uma estratégia de

Figura 45 - Inauguração Ponte sobre
o Tejo [entre 1962 e 1966]; Bastos,
Artur Inácio

articulação do crescimento da cidade. “A cidade pacata que se
confinava aos limites das Avenidas Novas e da Praça do Chile, com
uma mancha urbana limitada à área interior da via de cintura,
começava a ser pensada em termos globais como capital do século
XX.”
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Sob a orientação de Duarte Pacheco, o Município decide-se pela
criação de um parque verde em Monsanto

(vide Figura 47),

atravessado

por uma auto-estrada que liga Lisboa ao Estádio Nacional é feita a
arborização

do

parque

instituindo

um

sistema

jurídico

de

Figura 46 - Panorâmica da
construção da Ponte sobre o Tejo
[entre 1962 e 1966]; Bastos, Artur
Inácio

expropriação dos terrenos especialmente para esse efeito.
34

Ver Tostões, Ana, "Lisboa, Arquitectura e Urbanismo - Do Passeio Público ao Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian", in
Catálogo da Exposição - Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
35
Ver Op. cit.in Tostões, Ana
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São criados novos bairros (Encarnação e Alvalade) antecessores do
aparecimento e desenvolvimento da urbanização de Olivais (vide Figura
48)

e Chelas, numa aplicação dos princípios preconizados na Carta

de Atenas.
É a época dos grandes blocos residenciais livres e separados por
zonas verdes, procurando uma maior exposição solar e melhor
arejamento segundo os modelos já ensaiados noutros países.
Mais recentemente surgem iniciativas municipais de conjunto
coabitando com urbanizações privadas localizadas aqui e ali, que

Figura 47 - Fotografia aérea de
Monsanto, 1998

preenchem os espaços "ainda livres", das zonas limítrofes da cidade.
Nos anos 90 lançam-se as bases para a reabilitação dos bairros
históricos; valoriza-se o património cultural e arquitectónico; recuperase toda a zona ribeirinha agora local de lazer e convívio; constrói-se a
nova ponte Vasco da Gama; reabilita-se toda a área Oriental para a
realização da Exposição Mundial dos Oceanos (1998).

Figura 48 - Fotografia aérea de
Olivais, 2009
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1.3

Os conventos na Lisboa Antiga

Como foi possível entender pela resumida história do crescimento de Lisboa, a cidade começou por se
desenvolver dentro das muralhas do castelo, “estendendo-se depois pelos subúrbios e englobando uma
área que em tempos recuados era campo recortado por ribeiros, salpicada de mato, terras de
semeadura, olivais e quintas, onde, pelos seus bons ares, sossego e curta distância da corte, se foram
espalhando congregações religiosas e palácios senhoriais, com as suas cercas, hoje zonas
perfeitamente integradas na grande metrópole.”

36

Para entendermos melhor a importância dos conventos na Lisboa Antiga, comecemos por nos basear na
Grande Vista de Lisboa

(Vide Anexo 6.3.3).
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Através deste testemunho, é possível perceber o tipo de

crescimento que da Lisboa antiga, “pelo preenchimento de zonas libertas de construções em áreas de
influência de conventos bem localizados, em zonas mais ou menos periféricas mas com boa
acessibilidade, vistas e ares excelentes.” 38
O termo convento deriva do latim conventus que significa "assembleia". O conceito designava
originalmente a assembleia romana onde os cidadãos se reuniam para fins administrativos ou de justiça
(convéntum jurídicum). Mais tarde, começou a utilizar-se o termo com uma conotação religiosa, relativa
ao monasticismo, no sentido em que, para melhor servir e amar a Deus, os homens se retiravam do
mundo, primeiro sozinhos, depois em grupos ou comunidades de monges em edifícios concebidos para
este efeito, os conventos. Estes edifícios podem também ser designados por Mosteiros, do grego
monos, se albergar a residência e prática religiosa de monges ou freiras.
A história dos conventos remonta ao século II com a religião cristã e o conceito de “melhor servir e amar
a Deus”. Começaram por ser locais de solidão, privilegiados para os homens se isolarem do Mundo, e
enveredarem pela vivência espiritual, primeiro em Lauras 39 (como os eremitas de Monte Cassino) e
depois já em grupo (formando cenóbios 40 ).
Este foi o início do “monaquismo”, que no Oriente começou com a regra de S. Pacómio, ganhando
legislação mais precisa com S. Basílio, enquanto que no Ocidente se desenvolveu com S. Manásio,
Santo Eusébio, Santo Ambrósio, mas principalmente com Santo Agostinho e S. Bento de Núrcia. Mais
tarde, no tempo das Cruzadas, o monaquismo levou à implementação de Ordens Militares e
Mendicantes, regendo-se pelos mesmos princípios e ideais.
Qualquer fosse o estilo arquitectónico ou época construtiva dos conventos, estes tinham quase sempre
traçado similar, devido à uniformidade nas exigências da vida religiosa em comunidade: a igreja
conventual com o coro; o claustro no rés-do-chão para onde abriam as salas destinadas a outros actos
comunitários; a sala do capítulo para as reuniões solenes de instrução e correcção donde normalmente
também eram erguidos o refeitório e a biblioteca; em cima, a toda a volta, corriam os dormitórios, com
celas individuais; ao redor do edifício, havia os campos para recreio e cultivo.
36

Ver Caeiro, Baltasar de Matos, Os conventos de Lisboa. Sacavém: Distri, 1989
Importante peça da azulejaria portuguesa, atribuída por José Meco a Gabriel del Barco, datável de 1700, é um importante
documento iconográfico fundamental para o conhecimento da capital antes do Terramoto que a viria a destruir cinquenta e cinco
anos depois. Conhecendo-se a sua proveniência, o Palácio dos Condes de Tentúgal, na Rua de Santiago em Lisboa, desconhecese o seu modo de aplicação.
38
Ver Moita, Irisalva, O Livro de Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte, 1994
39
Celas ou antros que no mesmo ermo ocupavam vários anacoretas.
40
Habitação de monges que vivem em comunidade
37
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Em Portugal, a unidade monacal mais antiga parece ter sido a de Lorvão, no séc. VI. 41
Desde os primeiros momentos da Lisboa cristã que as ordens religiosas desempenharam um papel
fundamental, contribuindo – por vezes de forma decisiva – para a estruturação e organização do espaço
urbano e, sobretudo, marcando a vida da cidade e seus habitantes nos múltiplos níveis da sua
existência: económico, social, político e, naturalmente, cultural.
Durante a Idade Média como durante a Idade Moderna as casas religiosas de Lisboa constituíram-se
como importantes centros produtores de cultura (e de formação cultural), bem como insubstituíveis pólos
de assistência social para a população.
Desde a Idade Média ao século XVII, os conventos foram pólos estruturadores do crescimento urbano,
na medida em que foram das primeiras construções fora da muralha fernandina. Orientaram assim o
crescimento para ocidente, com os conventos da Trindade, S. Francisco e Carmo, para Oriente, com S.
Vicente e a Graça; e, a partir do séc. XVI, a fixação dos Jesuítas em S. Roque influenciou o crescimento
do primeiro bairro moderno de Lisboa, o Bairro Alto, e iniciou o seu desenvolvimento para norte, no
sentido do Alto da Cotovia ou do Moinho de Vento: então, o movimento contra-reformista dinamizou e
multiplicou o número de conventos existentes.
Para além disso, funcionavam como escolas, hospitais, lugares de culto ou peregrinação, e deram nome
a lugares depois urbanos que à sua volta proliferavam, através do hábito antigo de aforar ou aprazar
terrenos agrícolas para abrir ruas e incentivar o povoamento.
Logo desde a Idade Média, os conventos eram quase sempre alimentados por hortos em que “os
monges cultivavam não só as plantas que haviam de produzir as flores para a ornamentação dos
altares, mas toda uma complexa série de plantas medicinais e aromáticas de que haviam de extrair os
símplices para a botica do convento”. 42
Estes campos eram normalmente murados e compostos não só de plantas de interesse culinário ou
medicinal, mas também de árvores de fruto e de árvores florestais, muitas vezes organizadas de forma
metódica e geométrica.
Contudo, era bem visível a diferença nas influências das diversas ordens religiosas. Se por um lado os
monges agrónomos de Cister, com tradição beneditina, iriam empenhar-se na transformação de áreas
florestais e de incultos em terrenos agrícolas, por exemplo, os monges eremitas que se refugiaram em
recantos ermos para se dedicarem à meditação e contemplação, recolheram-se nas montanhas em
locais que iriam dar origem a pequenos templos ou ermidas. Para além disso, os mosteiros beneditinos,
embora não tivessem essa finalidade directa, tornaram-se os mais importantes centros de elaboração e
de irradiação cultural. Ao mesmo tempo, estes mosteiros tornaram-se escolas de agricultura, centros de
actividade agrícola e de saneamento, bem como escolas de artes e profissões. Segundo S. Bento, a
vida monástica devia ser não apenas oração, penitência e ascese, ou seja, não só a consagração a
Deus, como acontecia em alguns modelos orientais, mas também actividade e trabalho produtivo para a
manutenção do mosteiro e para ajudar os indigentes e necessitados.
41
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Ver Caeiro, Baltasar de Matos, Os conventos de Lisboa. Sacavém: Distri, 1989
Ver Araújo, I., Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal. Lisboa: Direcção -Geral dos Serviços de Urbanização, 1962
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Outro papel importante das instituições conventuais foi a circunscrição territorial, quer na cidade, quer no
campo. Esta função era, em tempos antigos, representada na maioria dos casos pela autoridade
eclesiástica, sediada na igreja do convento ou na igreja matriz.
As igrejas e os conventos multiplicaram-se paralelamente à criação das freguesias, podendo considerarse muitas paróquias e freguesias derivadas da fundação conventual, tanto na época da reconquista
como no período que posteriormente se seguiu. Atente-se que, em Lisboa, no inicio da reconquista cristã
e até finais do séc. XVI existiam apenas oito freguesias eclesiásticas – quatro extramuros e quatro
dentro da cerca mourisca. Contudo, este número veio a aumentar progressivamente, também pela
extensão da área da Grande Lisboa, com a criação, em 1852, da antiga estrada da circunvalação, então
limite citadino, chegando, em 1940, a 43 freguesias e hoje 53, a maioria correspondendo à divisão
eclesiástica.
Os conventos foram portanto tudo isso: focos de vida religiosa, civil e artística; promoveram a fixação
das populações; fortaleceram de certo modo a riqueza pública e as suas conservatórias e bibliotecas,
sendo por isso um testemunho importante para a história.
Contudo, grande parte deste testemunho perdeu-se com o grande terramoto que no séc. XVIII assolou a
cidade de Lisboa e que destruiu a quase totalidade das instituições conventuais e queimou, no incêndio
que se lhe seguiu, um património literário de enorme valor. Nesta altura, existiam cerca de 70 conventos,
no que consideramos hoje, a área da Grande Lisboa.
Com o terramoto, que coincidiu também com a afirmação progressiva do Iluminismo 43 , estas instituições
entraram em declínio, não só pela dificuldade de captar vocações qualificadas, mas também por não se
adequarem às exigências cada vez maiores dos ritmos económicos. Assim, o Estado começou a
interessar-se pelo seu património fundiário e a contestar a imobilização das suas riquezas.
De facto, com as primeiras Cortes Constituintes 44 , iniciou-se uma fase conturbada para as Ordens
Religiosas, uma vez que as reformas instituídas proibiram a admissão de noviços e reduziram ao mínimo
o número de conventos em funcionamento, conforme decreto de 18 de Outubro de 1822. Este decreto
foi suspenso com a contra-revolução de 1823 45 .
Contudo, as reformas liberais efectuadas por Joaquim António de Aguiar (1792-1884) em 1833, levaram
de novo à proibição do noviciado, primeiro nos conventos de freiras e mais tarde nos de frades. Para
além disso, houve outros factores que aceleraram a decadência das ordens religiosas, tais como a
diminuição sistemática do número de religiosas, a situação de guerra civil em 1833-34 em que muitos se
envolveram pela seu importante papel social, quase sempre do lado dos miguelistas, as exigências dos
confrontos no terreno, levando à ocupação estratégica de muitos edifícios que rapidamente foram
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O Iluminismo exerceu vasta influência sobre a vida política e intelectual da maior parte dos países ocidentais. Esta época foi
marcada por transformações políticas tais como a criação e consolidação de estados-nação, a expansão de direitos civis, e a
redução da influência de instituições hierárquicas como a nobreza e a igreja.
44
As Cortes Constituintes, cuja função principal, como o próprio nome indica, é elaborar uma Constituição, iniciaram as sessões
em Janeiro de 1821 e deram os seus trabalhos por encerrados após o juramento solene da Constituição pelo rei João VI de
Portugal em Outubro de 1822 (o qual, no entanto, foi recusado pela rainha Carlota Joaquina, e por outras figuras contrarevolucionárias de grande nomeada, como o Cardeal-Patriarca de Lisboa, Carlos da Cunha e Menezes).
45
Em Vila Real, em Fevereiro de 1823, o Conde de Amarante, opõe-se à Constituição. É a favor do Rei absoluto. No mês de Maio,
o regimento de Infantaria 23, de Vila Franca de Xira, levanta-se em armas. D. Miguel junta-se aos revoltosos, congrega os
regimentos da capital, que dizem querer libertar o Rei. É a Vila-Francada. D. João VI não está convencido que seja uma boa
solução mas, pressionado, acaba por aceitar. O Congresso é assaltado, as cadeiras dos deputados são destruídas. D. Miguel é
nomeado generalíssimo do exército. O Conde de Amarante é feito Marquês de Chaves.
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controlados pelos liberais, a generalizada crise económica e social implicando a rápida redução de
receitas e proventos.
A abolição do Absolutismo e a vitória do Liberalismo, em 1834 46 , levaram à imediata supressão das
Ordens Monásticas e deram-se como extintos os conventos de freiras, que foram abandonados e
pilhados, culminando com a sua expropriação, conforme decreto-lei de 30 de Maio de 1834. Este
documento visava generalizar, regular e controlar um processo, que pelo menos em Lisboa, já estava
em curso desde o ano anterior. Assim, o decreto, redigido por Joaquim António de Aguiar, sobre um
projecto de D. Pedro, extinguiu “em Portugal, Algarve e Ilhas Adjacentes e domínios portugueses, todos
os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e quaisquer casas de religiosos de todas as ordens
regulares”.

O processo de extinção posto em prática era relativamente simples. Os provedores dos vários distritos
de Lisboa iniciavam um processo jurídico no local, através do escrivão que ia elaborando a acta. Em
todos os casos, ouviam-se três testemunhas, pessoas modestas moradoras nas imediações da
instituição. Estas pessoas confirmavam a inutilidade económica, social, política e religiosa daquela
instituição, baseados no baixo número de frades residentes ou no facto de já existirem igrejas paroquiais
que asseguravam os serviços religiosos. Nalguns casos, as testemunhas referiam a falta de qualidades
morais, a preguiça ou a devassidão, assim como conspiração, lesiva dos interesses da rainha e do
Estado Liberal.
Depois das expropriações, estes espaços tornaram-se reservas desejadas e disputadas por várias
instituições estatais, que impunham uma grande pressão junto do Governo. Neste contexto, o Governo
acaba por elaborar ordens contraditórias, como aconteceu, por exemplo, com o Convento de São
Vicente. De acordo com um ofício de 30 de Agosto de 1833 de José da Silva Carvalho 47 (1782-1856)
para Cândido José Xavier 48 (1769-1833), “deveria proceder imediatamente aos arranjos necessários no
Real Mosteiro de S. Vicente de Fora afim de aí terem lugar a reunião e as sessões das Câmaras dos
Pares e Deputados” 49 . Entretanto decidiu-se que aí se instalasse o Colégio Militar. Pouco depois era
finalmente ordenado que S. Vicente serviria para residência do Patriarca de Lisboa. Este caso mostra o
clima de disputa e incerteza em que o Estado Liberal governava.
Para além disso, foram tomadas algumas medidas de carácter definitivo, como foi o caso da ocupação
do Convento Arrábido de S. Pedro de Alcântara que passou a albergar as meninas órfãs da Santa Casa
da Misericórdia ou o Convento Jerónimo de Santa Maria de Belém que se tornou sede da Casa Pia de
Lisboa que estava instalada no Mosteiro do Desterro desde o começo do século.
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A Batalha de Almoster foi travada em 18 de Fevereiro de 1834, saldando-se por uma vitória das tropas liberais, comandadas
pelo Marechal Saldanha, sobre as chamadas tropas absolutistas, ou legitimistas, comandadas pelo General Lemos.
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José da Silva Carvalho foi um dos obreiros da Revolução de 1820 e ministro da Fazenda de D. João VI, de D. Pedro IV e de D.
Maria II.
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Cândido José Xavier Dias da Silva, mais conhecido por Cândido José Xavier, estadista, oficial do Exército Português e
secretário particular de D. Pedro IV, que se celebrizou nas guerras liberais. Ocupou em 1833, por duas vezes, o lugar de Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios do Reino, cargo equivalente ao do actual Primeiro-Ministro, no governo da regência liberal. Fez
parte da Legião Portuguesa que combateu integrada nos exércitos de Napoleão Bonaparte na Batalha de Wagram e na Batalha de
Borodino e integrou a força de invasão do general André Masséna em Portugal. Por essa razão, o Conselho de Regência
condenou-o à morte por traição. Aderiu à causa liberal com D. Pedro IV, celebrizando-se durante as guerras liberais. Era um
destacado membro da Maçonaria.
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Antt. Mr/Ase, Maço 9: Negócios Diversos, 1833-34. Ofício de José da Silva Carvalho para Cândido José Xavier
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As reconversões necessárias para a instalação destes serviços faziam-se com adaptações mínimas
levadas a cabo quase sempre pela Repartição das Obras Públicas.
Mas para além das disputas políticas por novos espaços ou do desejo de minorar as carências sociais,
existia uma grande necessidade de realizar dinheiro, que se resolvia através de inventários e vistorias às
instituições religiosas, com uma avaliação dos bens que eram postos à venda.
A avaliação quantitativa dos bens das instituições exigia, para além das pessoas já referidas, a presença
de oficiais especializados, picheleiros, tanoeiros, entalhadores, fundidores, relojoeiros, ferreiros,
carpinteiros, mestres serralheiros, entre outros especialistas.

Já vimos que, para o governo, esta apropriação veio colmatar necessidades administrativas e
financeiras, levando estas alterações a uma mudança funcional e simbólica da própria cidade, mas é
ainda importante referir que este facto histórico levou a uma consciência e a um sentimento de perda
patrimonial, numa perspectiva racional de salvaguarda histórica e, ao mesmo tempo, afectiva, no que diz
respeito às referências simbólicas que formam o imaginário.
Um dos primeiros indícios deste pensamento é a proposta de Rodrigo Magalhães 50 (1787-1858),
apresentada à Câmara dos Deputados, em 1835. Ele propunha “escolher dentre os edifícios nacionais
alguns que devem pelo Governo ser destinados a objectos particulares. Um para Pantheon, outro para
Liceu ou Escola de Belas Artes e das ciência naturais aplicadas às artes úteis, o terceiro para
estabelecimento de uma casa de correcção que tenha por modelo a penitenciária de Milbark em Londres
ou de Berne na Suíça”. 51
Também Alexandre Herculano (1810-1877) se manifestou de forma radical em relação à expropriação
dos bens das instituições religiosas, e ao seu aproveitamento descuidado. Em 1837, a recém fundada
revista Panorama – Jornal Literário e Instrutivo da Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis,
publicava um artigo seu intitulado “Architectura gothica. Igreja do Carmo em Lisboa”. Citando o seu
artigo, “eis o que foi em Portugal a architectura durante século e meio: as gerações que então passaram
não podiam comprehender a sublime majestade dos edifícios da cidade média; os espaços ghoticos, os
castellos antiquíssimos deixaram-se desabar: conservaram-se os mosteiros, algumas parochias, as
cathedrais: não por serem cousas de arte mas por serem cousas santas; o resto caiu em ruínas. Mesmo
assim hoje, em egrejas, em chatedrais, teríamos inestimáveis monumentos, se n’esta terra,
desamparada de Deus e da arte, tivesse havido um vislumbre de gosto puro. Porém os bispos sabiam
theologia e direito canónico; os cónegos, alguns, sabiam latim; os frades eram eruditos, e homens de
letras; mas nem os bispos, nem os cónegos, nem os frades curavam ou entendiam de architectura.
Entregaram tudo aos architectos e os architectos tudo estragaram.” 52

50

Rodrigo da Fonseca Magalhães foi um dos mais importantes políticos liberais portugueses e primeira figura do movimento da
Regeneração. Emigrado em Inglaterra (1828), regressou a Portugal depois do desembarque do Mindelo. Iniciou, então, uma
fulgurante carreira política que o levou a Conselheiro de Estado efectivo, deputado, Par do Reino, várias vezes Ministro e Chefe do
Governo. Entre outras honras e condecorações, foi feito fidalgo cavaleiro da Casa Real, por alvará de 2 de Agosto de 1835,
recebeu a grã-cruz da Ordem de Cristo, o grau de cavaleiro da Ordem da Torre e Espada, a Cruz n.º 4 das Campanhas da Guerra
Peninsular e a medalha britânica de 7 acções da mesmas Guerra. Deixou vários dos seus discursos políticos impressos, alguns
dos quais marcaram a história parlamentar portuguesa.
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Diário do Governo, nº 57, 7 de Março de 1835, pág. 238
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Ver Herculano, Alexandre, "Os Monumentos", in Panorama. Lisboa, 1838.
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Segundo Fortunato de Almeida, “a extinção das Ordens Religiosas teve somente o intuito de levar a
efeito uma perseguição simultaneamente religiosa e política. Além de fumegar ódios e despotismo, o
decreto era inábil e desastroso: como se não tinha em vista nenhum princípio de administração, não se
procurou acautelar interesses públicos, que a súbita extinção dos mosteiros deixava ao descalabro.” 53
Com a abolição das ordens religiosas, o país ficou depauperado não só no seu conteúdo cultural, na sua
produção agrícola, resistência económica, mas também nas suas instituições de assistência e de ensino,
assim como na sua acção “colonizadora”.
Mas não houve apenas aspectos negativos em relação à extinção das ordens. O facto de os conventos
terem sido transformados em quartéis, hospitais, escolas ou tribunais, instituições públicas, muito
raramente em casas particulares ou fábricas, significou uma poupança pública considerável, permitindo
ainda uma continuidade bastante tradicional nos circuitos e orientações urbanas. Também, e a um nível
mais subjectivo, este facto teve uma grande importância para a imagem da cidade e da sua
representação. Com a transformação dos conventos e a libertação dos altos muros das suas cercas,
estes pedaços de cidade abriam-se para os circuitos e ritmos citadinos, para as funções urbanas da rua,
ao passo que a própria cidade se permitia respirar o silêncio e a ambiência mourisca dos conventos.
Com o final do Liberalismo, as Ordens Religiosas foram, lentamente, regressando, sendo que, na última
década do séc. XIX o seu desenvolvimento era de novo considerável.
Mas em 1901, a oposição, aproveitando um lamentável incidente ocorrido no Porto, moveu de novo
feroz ataque contra as Ordens Religiosas, a que o Governo, incapaz de manter a ordem pública,
transigiu com a insurreição e com os atentados levados ao rubro contra as instituições religiosas. 54
Por tudo o que já foi dito, podemos afirmar que, a extinção das ordens religiosas resultou numa oferta da
grande reserva de terrenos livre e de construções, que em muito contribuiu para a transformação da
cidade de Lisboa. De acordo com Jorge Gaspar, “Os espaços conventuais marcaram pois o urbanismo
das cidades portuguesas, muito para além dos seus períodos de vida activa e, mesmo quando foram
demolidos (o que na totalidade é pouco frequente), imprimiram marcas muito fortes nos tecidos
urbanos”. 55
De acordo com um levantamento feito por Baltasar de Matos Caeiro, dos 88 conventos que existiram em
Lisboa apenas 19 não chegaram aos nossos dias. Os restantes 69 existem ainda, no todo ou em parte,
sendo que a maioria serve agora outros fins que não os religiosos, podendo ser escolas, hospitais
quartéis, etc. Este levantamento evidencia ainda que, das 53 freguesias que compõem Lisboa, somente
17 não apresentam qualquer edificação conventual. 56
Para além disto, é também importante referir que, embora muitos dos conventos existam ainda na
cidade de Lisboa, o que é facto é que o enquadramento que os fez nascer é agora completamente
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Ver Almeida, Fortunato de, História da Igreja em Portugal. Livraria Civilização Editora, 2000
No Porto, a 17 de Fevereiro, uma jovem chamada Rosa Calmon tentou fugir da alçada da família para ingressar numa casa
religiosa. Na ocasião, o seu pai, o cônsul brasileiro na Cidade Invicta, com a ajuda de transeuntes, impediu os cúmplices da filha
de a levarem. O incidente gerou uma reacção anticlerical que se estendeu a todo o País, ateando a chama da desconfiança de
alguns sectores da opinião pública contra a Igreja Católica e, em particular, contra a sua modesta influência no Ensino. A 14 de
Abril o Rei, que exprimira simpatia pelos protestos, foi entusiasticamente aclamado na Praça de Touros do Campo Pequeno.
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Ver Gaspar, Jorge, "Os espaços conventuais e o metabolismo da cidade", in Conversas à volta dos conventos. Évora, Casa
do Sul Editora, 2003.
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Ver Caeiro, Baltasar de Matos, Os conventos de Lisboa. Sacavém: Distri, 1989
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diferente, já que muitas das zonas onde se inserem estão agora radicalmente alteradas. Com o
crescimento da cidade, formaram-se novas centralidades, e assistiu-se a uma desertificação e
desinvestimento nos bairros antigos que levou à decadência do estado de conservação deste património
arquitectónico. “Porém, estas igrejas, sobretudo paroquiais (por vezes de antigos conventos), são muitas
vezes, ainda hoje, a “âncora” que estrutura esses bairros pelo papel que desempenham junto das gentes
locais, fruto da acção social e religiosa que aí se desenvolve.” 57
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Ver Branco, Ricardo Lucas, O valor dos monumentos nos bairros históricos da cidade actual, in Pedra e Cal. 2004
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2. O Monumento Histórico
2.1

Património e Monumento, símbolos de significado histórico

Nesta fase da dissertação torna-se extremamente importante esclarecer alguns conceitos que estão na
base da hipótese enunciada.
Embora todos nós estejamos familiarizados com a palavra património, o significado que lhe damos nem
sempre está enquadrado no contexto da arquitectura e muito menos no do urbanismo. Património está
geralmente associado a uma “herança paterna” ou aos “bens de família” ou, mais actualmente, a um
“bem cultural”. De uma forma geral, esta palavra surge sempre associada a uma noção de valor,
singularidade, ou pertença, que se transmite de geração em geração.
Podemos assim assumir que, enquanto herança, este património pode ser material ou social,
englobando aqui não só os bens físicos mas também as tradições, rituais, crenças ou actos sociais que
identificam e caracterizam determinado conjunto de pessoas. Por outro lado, este conceito engloba não
só as obras decorrentes de um acto humano, mas também o património, onde se incluem sítios e
paisagens de reconhecido valor ecológico, estético e memorial.
É desta forma que o património configura aquilo a que chamamos a “memória ou imaginário colectivos”.

Por outro lado, o conceito de monumento é algo mais físico e restrito. Comecemos por analisar este
conceito com base nalgumas enciclopédias de referência.
A Enciclopédia Einaudi 58 apresenta um volume intitulado “Memória – História” onde aborda a noção de
Documento/Monumento enquanto materiais da memória colectiva e da história. De acordo com esta
abordagem, o que sobrevive ao passar do tempo não é o conjunto do que existiu no passado, mas sim
“uma escolha efectuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da
humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores”.
Assim, os materiais da memória podem ser de dois tipos: monumentos, herança do passado, ou
documentos, escolha do historiador. Focando-nos agora no monumento, que é o nosso objecto de
trabalho, a sua raiz latina monumentum remete para a raiz indo-europeia men, que exprime a função
essencial do espírito (mens), a memória (memini). O verbo monere significa “fazer recordar”. Assim,
podemos entender o monumentum como um sinal do passado, tudo aquilo que pode evocar o passado.
O monumento tem como principal característica o facto de se ligar ao poder de perpetuação, seja ela
voluntária ou involuntária, das sociedades históricas, como um legado à memória colectiva.
A Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira 59 aborda o Monumento como “obra de arquitectura ou de
escultura feita para conservar a memória de alguma personagem ilustre ou de algum acontecimento
notável; (…) Edifício imponente pela sua beleza, grandeza ou antiguidade; (…) Túmulo, mausoléu,
sepulcro sumptuoso; (…) Memória ou recordação.”
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Ver vários, Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984
Ver Vários, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia, Limitada, 1967
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A palavra monumento vem do vocábulo latino monumentum, que por sua vez deriva de monere – o que
interpela a memória. É algo que se destina a transmitir factos, ritos ou crenças às gerações futuras,
contrariando a acção dissolvente do tempo, perpetuando a identidade e os aspectos identificativos de
uma cultura. Ou seja, um monumento é o meio físico pelo qual o património é perpetuado.

A noção de património histórico construído, surge no Renascimento, muito ligada às obras da
Antiguidade Clássica, mas só no séc. XIX é definitivamente institucionalizada, já que é nesse século que
surgem em França os primeiros inventários do património, à tutela do Estado. Estes primeiros
inventários debruçavam-se apenas sobre as obras históricas monumentais.
É também em França que surge a distinção entre o Monumento e o Monumento Histórico. Esta distinção
é desenvolvida por Françoise Choay na sua obra Alegoria do Património 60 , uma das obras de referência
para esta dissertação. Segundo a autora, o factor histórico, quando associado ao Monumento,
pressupõe que o valor memorial é adquirido à posteriori. Isto é, ao invés de ser algo construído para
manter viva a memória de uma sociedade ou acontecimento, é algo escolhido por uma sociedade, de
entre um conjunto de obras, por representar valores que lhe conferem uma identidade própria.
A autora identifica ainda três valores que, segundo ela, caracterizam uma determinada obra edificada e
lhe conferem o estatuto de “monumento histórico”, como referenciado na época da revolução: o Valor
Económico, o Valor Artístico ou Estético e o Valor Cognitivo ou de Memória.
O Valor Económico baseia-se na qualidade financeira do objecto, algo subjectivo se tivermos em conta
que todo o património se reveste de uma determinada carga afectiva, impossível de quantificar. Se por
um lado determinadas “obras" se podem analisar do ponto de vista (económico, como um somatório de
parcelas (o terreno, a edificação, e um custo de oportunidade relacionado com o mercado imobiliário,
etc.), há outras em que parece absurdo tentar obter um valor real pela importância afectiva e cultural que
possuem.
O Valor Artístico ou Estético é uma característica intrínseca de qualquer objecto arquitectónico, urbano
ou arqueológico. Embora para nós, hoje em dia, este seja um valor inquestionável, na Revolução
Francesa era um dos menos relevantes, já que o conceito de arte era ainda algo impreciso e a estética
era também muito recente. Numa primeira fase este conceito aplicava-se apenas à Antiguidade Clássica
e só depois do Renascimento se alargou o conceito.
O Valor Cognitivo ou de Memória leva-nos novamente à definição primordial de monumento histórico,
assente na sua capacidade de transmitir a herança patrimonial de uma sociedade às gerações futuras,
sendo por isso eleito por essa sociedade como algo a conservar e salvaguardar para a conservação da
memória e delas própria. Este valor tem hoje uma importância tão grande na definição de património que
o torna muito alargado, genérico e democrático, incluindo não só as obras eruditas, mas também as
vernaculares.
60

Ver Choay, Françoise, A Alegoria do Património. Lisboa: Ediçoes 70, 2006
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Em 1903, o historiador de arte Alois Riegl escreve a obra O culto moderno dos monumentos, englobada
no processo de revisão da legislação de conservação dos monumentos austríacos. Nesta obra, o autor
estabelece princípios para a preservação histórica com base nos “valores” dos monumentos (valor de
antiguidade, valor histórico, valor de rememoração intencional, valor de uso, valor de arte relativo e valor
de novidade). Começa por definir o significado de monumento, distinguindo os monumentos intencionais
dos não-intencionais. Segundo ele, monumento é uma obra criada pela mão do homem com o intuito
preciso de conservar para sempre presente e viva na consciência das gerações futuras a lembrança de
uma acção ou destino. Os monumentos não-intencionais são aqueles em que não é o destino inicial que
lhes confere a significação de monumentos, sendo essa significação atribuída por nós, “sujeitos
modernos”. Assim, este autor aproxima-se também da teoria francesa apresentada por Françoise
Choay.

Na passagem do século XIX para o século XX surge a noção de património, defendida por alguns
arquitectos e urbanistas da altura, tais como Camillo Sitte 61 e Gustavo Giovannoni 62 . Esta noção baseiase numa doutrina de urbanização. Neste momento entende-se a salvaguarda dos monumentos
históricos não como um objecto isolado, mas como parte de um todo, numa visão mais global da sua
envolvente.
Na década de 60 surgem os primeiros instrumentos urbanísticos de protecção do património urbano,
com a publicação da Carta de Veneza (ICOMOS, 1964), que vem definir conceitos e critérios de
intervenção no património construído.

Nos últimos anos, para além do alargamento do conceito de património edificado, que já não se rege por
épocas ou tipologias, cada vez mais se procura aprofundar a problemática da relação entre património
construído e ambiente / sustentabilidade, assim como alianças com o Turismo Cultural ou questões
como da iniciativa privada em alternativa à tutela do Estado. Estas questões serão aprofundadas nesta
dissertação, posteriormente.
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Camillo Sitte (1843 - 1903) foi um arquitecto e historiador da arte austríaco, director da Escola Imperial e Real de Artes
Industriais de Viena. Escreveu o estudo urbanístico: Construção das Cidades Segundo os seus Princípios Artísticos ("Der
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen"), obra em que, através de uma análise das cidades na história, Sitte propõe
reavaliar a cidade através dos seus espaços existentes, em especial as suas praças.
62
Gustavo Giovannoni (1873-1947) teve uma formação multifacetada de arquitecto, restaurador, historiador de arte, engenheiro e
urbanista. Conciliou o valor museológico e o valor de uso dos conjuntos urbanos antigos, integrando-os numa concepção geral de
organização do território. Giovannoni reage contra o isolamento urbano dos monumentos, provocado pela eliminação de elementos
agregados, com o fim de obter a unidade dos mesmos e a evidência visual, e contra a falta de estima pelos conjuntos urbanísticos
e, em geral, pela arquitectura menor. Defende a relação histórica do monumento com o seu envolvimento, enunciando o conceito
de ambiente como definição urbana. Estendeu o conceito de monumento ao de conjunto histórico, considerando os tecidos
urbanos, igualmente, portadores de valores artísticos e históricos, ao mesmo tempo que reconhece a sua função catalisadora para
a invenção de novas configurações espaciais.
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2.2

Monumento Histórico, estrutura funcional

Como se pôde constatar no capítulo anterior, os monumentos históricos são uma herança ou se
preferirmos, um legado, que sobreviveu ao passar dos tempos, chegando até nós como uma memória
das sociedades passadas mas também como parte integrante daquilo que nos define enquanto
sociedade presente, da nossa identidade.
Contudo, isto não significa que um determinado monumento se tenha mantido inalterável e intocável
desde a sua construção até aos nossos dias. Regra geral, e tal como acontece com todo meio físico que
nos rodeia, os monumentos vão sendo alterados, ocupados, novamente alterados e assim
consecutivamente, acompanhando não só as mudanças sociais e psicológicas das sociedades, como
também as necessidades que cada época representa.
Surge assim uma noção importante que altera a imagem que normalmente se tem do monumento: o
monumento enquanto equipamento da sua época. Esta noção não afecta em nada os valores
Económico, Cognitivo ou Artístico apresentados por Françoise Choay, pretende apenas adicionar um
novo valor, que poderemos chamar de Valor Funcional. Comecemos por sublinhar uma distinção que já
desenvolvemos no subcapítulo anterior: Monumento vs Monumento Histórico. Aquilo que os distingue é
a altura em que adquirem o seu valor memorial, ou seja, quando uma sociedade decide que
determinado monumento a representa a si ou a um acontecimento ou personalidade. No caso dos
Monumentos, esse valor memorial é incutido na obra desde o inicio, na sua concepção. Isto significa que
esse Monumento é pensado para comemorar ou imortalizar um determinado facto ou pessoa. São bons
exemplos disto os Arcos de Triunfo, a Torre Eiffel ou os Mausoléus. Por outro lado, quando falamos de
Monumento Histórico, significa que esse valor memorial só foi atribuído à posteriori, isto é, em vez de ser
construído para manter viva a memória de uma sociedade ou acontecimento, é escolhido por uma
sociedade, de entre um conjunto de obras, por representar valores que lhe conferem uma identidade
própria.
Assumindo isto, o que eram então os monumentos históricos antes de essa sociedade os eleger pelo
seu valor, ou mesmo quando foram pensados e construídos? Eles surgiram, como todos os edifícios
actuais, para responder a determinada necessidade. Vejamos alguns exemplos: os conventos eram
construídos porque uma ordem religiosa pretendia estabelecer-se na região; uma igreja era construída
para que a comunidade religiosa tivesse um local de culto e reunião; os castelos apareciam por
requisitos defensivos e territoriais. Em nenhum destes casos se pretendia criar um marco histórico. Em
qualquer um destes casos, depois de construídos, estes edifícios foram ocupados, sobreviveram aos
acontecimentos que se sucederam, guerras, catástrofes naturais; foram sendo alterados pelos seus
diferentes ocupantes, reflectindo os seus diferentes gostos, ideologias e crenças. Eram assim os
equipamentos do passado, ou melhor, daquele presente. Estavam para a sua sociedade como um
hospital ou uma escola estão hoje para a nossa sociedade. Eram por si só, e pelo seu valor funcional,
geradores de centralidades urbanas Eles atraíam pessoas pela sua função, podendo actuar a diversas
escalas, desde a local, ou seja, influenciando apenas a população envolvente, num raio espacial
relativamente apertado; até uma escala regional ou mesmo nacional. Tomemos como exemplo três tipos
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diferentes de equipamentos: uma escola; um hospital e um parlamento. Cada um destes equipamentos
actua numa escala diferente, e com uma população-alvo distinta. A escola pode funcionar como uma
centralidade local; o hospital afecta já uma determinada região ou mesmo país (dependendo da sua
especificidade) e o parlamento é um equipamento de nível nacional ou mesmo continental. Isto não
significa que mais tarde, quando considerados monumentos históricos, ou seja, quando lhes é atribuído
o valor histórico/memorial, estas escalas sejam ainda aplicáveis, ou não se venham mesmo a inverter.
Isto porque a classificação dos monumentos nacionais não se baseia no carácter funcional/utilitário que
esses monumentos tinham no passado, enquanto equipamentos; mas sim no seu valor artístico e
identitário de uma sociedade. E esses valores podem estar presentes tanto numa pequena ermida como
num grande mosteiro.
Já vimos então uma das facetas funcionais dos monumentos históricos: o seu carácter de equipamento,
nalguns casos público, noutros mais privado (como é o caso dos conventos).

Mas existe outra faceta funcional que se prende com a questão da usabilidade e valorização económica
dos monumentos históricos.
Mas o que se entende então por valorização, no contexto que estamos a abordar?
Em 1967, na cidade de Quito, Equador, a Organização dos Estados Americanos desenvolve uma carta
intitulada “The Norms of Quito” 63 . Nesta convenção, foi desenvolvida a problemática da conservação e
utilização dos monumentos e lugares de interesse Histórico e Artístico.
A definição de valorização presente nesta carta sugere que “valorizar um bem histórico ou artístico
equivale a habilitá-lo com as condições objectivas e ambientais que, sem desvirtuar a sua natureza
ressaltem as suas características e permitam o seu óptimo aproveitamento. Em outras palavras, trata-se
de incorporar a um potencial económico um valor actual, de pôr em produtividade uma riqueza
inexplorada, mediante um processo de revalorização que, longe de diminuir a sua significação
puramente histórica ou artística, a enriquece, passando-a do domínio exclusivo de minorias eruditas ao
conhecimento e fruição de maiorias populares.”
O património histórico pode ser entendido como um recurso económico, tal como acontece com o
património natural. É nesta perspectiva que se tem apostado cada vez mais na valorização do
património, nas suas várias vertentes, em iniciativas a várias escalas, com o principal objectivo de
converter espaços marginalizados/obsoletos em lugares de dinamismo económico e social, na maior
parte dos casos afectando-os ao Turismo.
Assim sendo, os monumentos históricos passam a constituir parte integrante dos planos de
crescimento/desenvolvimento, às várias escalas do poder político, enquanto ferramentas capazes de
potenciar esse mesmo desenvolvimento. Mobilizam-se assim esforços, quer municipais, quer mesmo
nacionais, com o objectivo de assegurar a correcta utilização do património construído como meio de
promover o desenvolvimento económico do país.

63

Ver ICOMOS, The Norms of Quito. Quioto, 1967
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Ao nível local, a valorização de um monumento influencia o perímetro urbano em que está implantado,
sendo portanto uma acção benéfica de renovação urbana. Neste sentido, ao valorizar um monumento e
a sua área envolvente, aumentará o fluxo de turistas nessa zona e consequentemente a intenção de
implantar comércio e outros serviços terciários aí. Torna-se então necessário adoptar medidas
reguladoras que, enquanto facilitam e estimulam a iniciativa privada, previnam a descaracterização do
lugar e o desvio do principal objectivo.
Em Portugal, essa função está a cargo do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico (IGESPAR), que resultou da fusão do Instituto Português do Património Arquitectónico
(IPPAR), do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e da incorporação de parte das atribuições da
extinta Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), cujas duas principais áreas de
actuação são a recuperação e valorização do património, e a salvaguarda do património edificado e dos
seus contextos.
A primeira área, a da Recuperação e Valorização do Património, tem como objectivo actuar directamente
nos monumentos e bens culturais. Para isso, procedem ao levantamento, recuperação, reparação,
conservação, restauro e execução de projectos diversos quer no património edificado e respectivas
envolventes, quer ainda no património móvel e integrado. Está ainda a seu cargo a gestão dos
monumentos nacionais de maior relevância.
A segunda área, a da Salvaguarda, reflecte-se numa actuação de carácter técnico/administrativo,
actuando de forma indirecta em imóveis de diversas instituições (Estado, Igreja ou particulares). Apostase na promoção e instrução de processos de classificação do património, no estabelecimento de zonas
especiais de protecção ou zonas non aedificandi, numa perspectiva de protecção legal dos bens
culturais e dos seus contextos. Para além disso, e ainda em prol da salvaguarda, o IGESPAR é
chamado a emitir pareceres vinculativos sobre projectos levados a cabo por entidades terceiras em
imóveis classificados ou situados nas respectivas zonas de protecção, e a acompanhar tecnicamente a
elaboração de instrumentos de ordenamento do território e de Estudos de Impacte Ambiental.
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2.3

Políticas de conservação do património arquitectónico

Comecemos por perceber quando surgiram as primeiras intenções de salvaguarda do património
arquitectónico, e de que forma estas políticas se transformaram, ao longo do tempo.
Pelos testemunhos que se tem, na Antiguidade e Idade Média, as acções sobre aquilo a que hoje
chamamos monumentos prendia-se mais com a sacralidade do lugar e não à edificação propriamente
dita, podendo por isso essas acções resultar em demolições ou transformações radicais, pela
apropriação de locais considerados de culto ou sagrados. Como refere Françoise Choay, “para que se
possa legitimamente evocar a noção de monumento histórico, falta a esses tempos o distanciamento da
história, sustentado por um projecto deliberado de preservação.” 64
Contudo, o Renascimento contava já com esse afastamento no tempo, tomando já consciência da
ancestralidade clássica. Procurava então adoptar medidas para salvaguardar os vestígios desse tempo
passado, definindo estilos, distinguindo épocas e classificando os monumentos encontrados, assim
como as obras de arte e os achados arqueológicos. Mas esta noção de salvaguarda não se baseava nos
mesmo moldes que os da cultura actual ocidental. A preservação tinha como principal intenção o
aprender com esses modelos, numa perspectiva mais didáctica que estética ou bucólica. Os primeiros
princípios de actuação sobre construções já existentes são desenvolvidas por Leon Battista Alberti na
sua obra De Re Aedificatoria
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. Nesta fase, altera-se a relação com os monumentos, passando-se de

um carácter intocável e mítico, para algo que deveria ser preservado, pela acção do Homem. É neste
contexto que, o Papa Leão XIII 66 define um conjunto de princípios que apontam no sentido da eliminação
de elementos posteriores à origem dos monumentos, favorecendo as intervenções sem qualquer
inovação.
Apenas a meio do século XVIII, pela mão de Herder 67 , se começa a pôr em causa o modelo histórico da
Antiguidade Clássica, baseado em cortes cronológicos relacionados com excepções, antecipações ou
sobrevivências. Surge então a noção de continuidade histórica e de relativismo histórico.
Com a chegado do Gótico, em Inglaterra, surge uma importante componente arqueologista, interessada
na procura e recolha de vestígios medievais, sentida a partir de meados do século XVII, sendo que, a
partir de meados do século seguinte, surge um movimento denominado gothic revival.
Citando Françoise Choay, “a dimensão pública do interesse manifestado pelas antiguidades nacionais é
assinalada pela criação de sociedades de antiquários: a primeira do género, a Society of Antiquarians of
London é fundada em 1585, para fazer progredir e ilustrar a história e as antiguidades de Inglaterra”. 68
Estes antiquários procuraram criar uma política de protecção do património, mas de carácter privado,
descentralizado e cívico, ao contrário do que viria a acontecer em França alguns anos mais tarde.
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Ver Choay, Françoise, A Alegoria do Património. Lisboa: Ediçoes 70, 2006
Leon Battista Alberti (1404-1472) foi um humanista italiano, arquitecto e teórico de arte. De Re Aedificatoria foi o primeiro
tratado moderno de arquitectura, dedicado ao estudo da arte edificatória romana.
66
Papa Leão XIII, nascido Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci Prosperi Buzzi, (1810 - 1903) foi Papa de 20 de Fevereiro de
1878 até à data da sua morte.
67
Johann Gottfried von Herder (1744 - 1803) foi um filósofo e escritor alemão. Considerava que a História era uma característica
de todas as realidades naturais. E que todo o universo poderia ser entendido a partir de uma perspectiva histórico-evolutiva.
68
Ver Choay, Françoise, A Alegoria do Património. Lisboa: Ediçoes 70, 2006
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Em Portugal, o sistema nacional de protecção do património (ainda que muito embrionário) nasce com o
alvará régio de 20 de Agosto de 1721

(vide anexo 6.3.1),

em que D. João V atribuiu à Real Academia de

História a tarefa pela qual: "daqui em diante nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade e condição
que seja, [possa] desfazer ou destruir em todo nem em parte, qualquer edifício que mostre ser daqueles
tempos ainda que em parte esteja arruinado e da mesma sorte as estátuas, mármores e cipos".
Contudo, este alvará nunca foi eficazmente implementado.
Mais tarde. a Revolução Francesa 69 apesar de todos os benefícios que trouxe ao cenário político e
social não só francês, mas europeu, revelou-se numa fase de destruição massiva do património
monumental. Os monumentos, encarados pelos revolucionários como um sinal físico do passado, e
consequentemente do Antigo Regime deveriam ser apagados. Assistiu-se àquilo que Françoise Choay
chama de destruição ideológica e que se traduz numa limpeza de qualquer sinal que pudesse recordar a
antiga ordem. Foram destruídos palácios, estátuas, túmulos reais, brasões, pinturas e manuscritos,
assim como construções religiosas desde capelas a conventos e catedrais, em proporções difíceis de
imaginar. Mas esta onda destrutiva não teve apenas cariz ideológico, veio também responder a
necessidades económicas: muitos monumentos sofreram adaptações a estruturas públicas necessárias,
de forma semelhante ao que aconteceu em Portugal após a extinção das Ordens Religiosas; outros
monumentos foram demolidos para servirem de pedreiras; outros ainda foram desmantelados para que
os seus materiais fossem utilizados para variados fins, como foi o caso das abóbadas das catedrais,
cujas protecções de chumbo e bronze, depois de derretidas, foram usados no fabrico de armamento.
Em 1825, Victor Hugo 70 dizia, sobre a destruição dos monumentos que assolava França: “há que parar o
martelo que mutila a face do país. Uma lei bastaria. Que se faça. Quaisquer que sejam os direitos da
propriedade, a destruição de um edifício histórico não deve ser permitida”. 71
É neste contexto que surgem, em França, as primeiras medidas para protecção do património, numa
tentativa consciente de travar esta onda de destruição. Este é o momento de transição da preservação
iconográfica dos monumentos (ou seja, preservação na memória através de gravuras) para uma
preservação real das construções, mudando a designação de antiguidades nacionais para monumentos
históricos. 72
Esta tomada de consciência social do interesse público da salvaguarda do património conduz a um
regime de tutela por parte do Estado, o que implicou o estabelecimento de regras de levantamento e
inventário.
É nesta época que se definem as principais bases da salvaguarda patrimonial, com os primeiros
decretos papais destinados a proteger os imóveis da época imperial.
Mas surge agora a questão de como intervir no património. Neste campo, opõem-se duas doutrinas: a
intervencionista, que predomina na maioria dos países europeus; e a anti-intervencionista, defendida em
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A Revolução Francesa aconteceu entre 5 de Maio de 1789 e 9 de Novembro de 1799, e alterou profundamente a situação
política e social da França. Em causa estavam o Antigo Regime e o poder do clero e da nobreza. Foi influenciada pelos ideais do
Iluminismo. A Revolução aboliu a servidão e os direitos feudais e proclamou os princípios universais de "Liberdade, Igualdade e
Fraternidade" (Liberté, Egalité, Fraternité), frase de autoria de Jean-Jacques Rousseau.
70
Victor-Marie Hugo (1802 - 1885) foi um escritor e poeta francês com grande influência política em França. É autor das obras Les
Misérables e Notre-Dame de Paris, entre outras.
71
Ver Choay, Françoise, A Alegoria do Património. Lisboa: Ediçoes 70, 2006
72
Ver Neto, Maria João Batista, Memória, Propraganda e Poder. Porto: Faup publicações, 2001
45

Inglaterra. As principais figuras destes movimentos foram respectivamente, Viollet-le-Duc 73 e John
Ruskin 74
De acordo com a visão de Ruskin, os edifícios do passado têm um carácter sagrado, e as marcas que o
tempo imprimiu sobre eles fazem parte da sua essência. Chega mesmo a afirmar, a propósito da
intervenção nos monumentos “nós não temos o mínimo direito de o fazer. Eles não nos pertencem. Eles
pertencem, em parte, aos que os edificaram, em parte ao conjunto de gerações humanas que nos
seguirão.” 75 .
A opinião francesa, que é comum a vários outros países europeus, é desenvolvida por Viollet-le-Duc.
Segundo esta perspectiva, deveria dar-se importância à adequação de formas, materiais, funções e
estruturas que, no acto de restauro, deveriam formar “um sistema lógico, perfeito, e fechado em si” de
forma a estabelecer um modelo ideal e retornar o edifício a um estado em que poderia nunca ter estado.
Como ele próprio afirma: “Restaurar um edifício é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca
ter existido num dado momento.” 76
Na década de 30, em Itália, surge o conceito de “património urbano”, desenvolvido por Giovannoni. Este
autor defendia a protecção do “tecido menor”, importante não enquanto objecto isolado mas pela
harmonia do conjunto, integrando-o numa noção global de ordenamento territorial. Para este autor,
monumento e conjunto eram realidades que se complementavam e se contextualizavam; por isso
“destacar um monumento era mutilá-lo”. 77 Este é o primeiro autor a defender uma intervenção urbana
global no centro histórico, como uma componente de futuro na cidade, antecipando já aquilo que seria
oficializado na Carta de Veneza como “conservação integrada”, 30 anos depois.
Ainda no início da década de 30 (1931) realizou-se a 1ª Conferência Internacional para a Conservação
dos Monumentos Históricos, resultando na publicação da Carta de Atenas, o primeiro documento de
âmbito internacional para a conservação do património. Entre várias directivas para a nova edificação e
actuação ao nível do património, diz este documento: “A morte, que não poupa nenhum ser vivo, atinge
também as obras dos homens. É necessário saber reconhecer e discriminar nos testemunhos do
passado aquelas que ainda estão bem vivas. Nem tudo que é passado tem, por definição, direito à
perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado. Se os interesses da cidade são
lesados pela persistência de determinadas presenças insignes, majestosas, de uma era já encerrada,
será procurada a solução capaz de conciliar dois pontos de vista opostos: nos casos em que se esteja
diante de construções repetidas em numerosos exemplares, algumas serão conservadas a título de
documentário, as outras demolidas; em outros casos poderá ser isolada a única parte que constitua uma
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Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879). Com apenas 25 anos, em 1839, iniciou os trabalhos de restauro da Madelaine de
Vézelay. Em 1840, conjuntamente com Lassus, interveio na Sainte-Chapelle e quatro anos mais tarde começava o restauro de
Notre-Dame de Paris. Arquitecto da Commission des Monuments Historiques, é nomeado, em 1853, um dos três Inspecteurs
Générals des Edifices Diocésains. Em 1863, detinha a cátedra de Estética e História da Arte na Escola de belas-artes de Paris. Foi
o autor da obra de dez volumes “Dictionnaire raisonnée de l’Architecture”, publicado em Paris, entre 1854 e 1868.
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John Ruskin, escritor e esteta (1819-1900). Autor de uma nova concepção de salvaguarda dos monumentos, oposta aos
princípios da unidade estilística. Ruskin rejeitava a industrialização e os seus efeitos, pugnando por um retorno às formas góticas.
No seu modo de ver, o elo de ligação ao passado estava na arquitectura, através dela podíamos conservar essa ligação, impedir o
esquecimento e assim asseguar a nossa identidade. Ruskin aplica à arquitectura um conceito biológico e descreve,
metaforicamente, a existência de um edifício, definido por um nascimento, um tempo de vida e uma inevitável morte, considerando
a prática do restauro como uma tarefa impossível. Esta sua visão fatalista do destino dos monumentos é equilibrada com a
admissão da possibilidade de conservar os imóveis desde que de uma forma “invisível”, evitando assim o seu restauro.
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lembrança ou um valor real; o resto será modificado de maneira útil. Enfim, em certos excepcionais,
poderá ser aventada a transplantação de elementos incómodos por sua situação, mas que merecem ser
conservados por seu alto significado estético ou histórico.” 78
Todo este desenvolvimento ao nível da salvaguarda também se reflectiu em Portugal, onde é publicada
em 22 de Junho de 1948 a Lei n.º 2030, que promovia as expropriações e substituições de edifícios,
tendo em vista o saneamento de áreas insalubres. As intervenções ao nível dos monumentos estavam a
cargo da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), cuja criação data de 1929, e
que, em 1936 passa a dispor de um instrumento legal semelhantes às actuais zonas de protecção a
monumentos, pelo Decreto Lei n.º 26 611, de 19 de Maio. De referir ainda a perspectiva conservadora
do Estado Português nesta altura, que procurava preservar os tecidos urbanos relevantes para a
ideologia nacionalista do Estado Novo.
Cite-se Salazar (1889 – 1970): “a defesa do nosso património artístico é das maiores obras da ditadura,
das maiores e talvez das menos conhecidas. A reconstituição meticulosa, quase religiosa, do que
tínhamos e estava em risco de perder-se, ou quase perdido já, prossegue sem descanso: depois dos
templos, os castelos, os monumentos de arte militar.” 79
Em 1964 é publicada a Carta de Veneza, desenvolvida no IIº Congresso Internacional de Arquitectos e
Técnicos de Monumentos Históricos. Esta carta defendia o seguinte conceito: “A noção de monumento
histórico engloba a criação arquitectónica isolada bem como o sítio rural ou urbano que testemunhe uma
civilização particular, uma evolução significativa ou um acontecimento histórico. Esta noção estende-se
não só às grandes criações mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo um
significado cultural.” 80
Anos mais tarde, em 1975, A Carta Europeia do Património Arquitectónico 81 vem reforçar esta ideia,
afirmando que: “Durante muito tempo só se protegeram e restauraram os monumentos mais importantes
sem ter em conta o seu enquadramento. Ora, eles podem perder uma grande parte do seu carácter se
esse enquadramento for alterado. Por outro lado, os conjuntos, mesmo na ausência de edifícios
excepcionais, podem oferecer uma qualidade de atmosferas que faz deles obras de arte diversificadas e
articuladas. São estes conjuntos que importa também conservar como tais. O património arquitectónico
testemunha a presença da história e da sua importância na nossa vida.”.
Logo em 1976, a UNESCO aprova a Recomendação para a Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e a
sua Função na Vida Contemporânea 82 , em Nairobi que introduziu nesta problemática dois novos
conceitos: o de conjunto histórico ou tradicional e o de salvaguarda.
Seis anos mais tarde, em 1972, é aprovada pela UNESCO a Convenção para a Protecção do Património
Mundial, Cultural e Natural que pretendia criar um sistema eficaz de protecção do património, à escala
mundial, como se pode ver pela seguinte transcrição: “Com pleno respeito pela soberania dos Estados
no território dos quais está situado o património cultural e natural (...) e sem prejuízo dos direitos reais
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previstos na legislação nacional sobre o referido património, os Estados parte na presente Convenção
reconhecem que o referido património constitui um património universal para a protecção do qual a
comunidade internacional no seu todo tem o dever de cooperar.” 83 .
Esta Convenção previa a identificação e delimitação, por parte de cada País, dos bens situados no seu
território, de forma a criar uma Lista do Património Mundial. Hoje em dia, esta lista conta com mais de
600 bens inscritos, entre os quais 13 são portugueses: o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha;
o Convento de Cristo, em Tomar; o Mosteiro de Alcobaça; o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de São
Vicente de Belém, em Lisboa; os centros históricos de Évora, do Porto, de Angra do Heroísmo e de
Guimarães; a paisagem cultural de Sintra; os sítios de arte rupestre do Côa; a Floresta de Laurissilva, na
Ilha da Madeira; o Alto Douro Vinhateiro e a paisagem da cultura da vinha na Ilha do Pico.
Para além dos benefícios financeiros e técnicos de incluir os bens na Lista do Património Mundial, esta é
uma forma de obter prestígio e de colocar esses locais nas rotas do turismo internacional. Contudo, este
fenómeno levanta algumas questões, nomeadamente no que diz respeito às condições da preservação
e capacidade de acolhimento de certos lugares.
O turismo de motivação cultural, cada vez mais vulgar por todo o Mundo, pode por vezes levar ao
desgaste desses lugares, podendo até ser necessário restringir o acesso.
Por outro lado, são muitas as vantagens que o Turismo pode trazer à salvaguarda do património. Para
além de promover a sua usuabilidade, gera um ambiente de tolerância e compreensão entre povos, já
que o conhecimento de outras realidades leva ao respeito por elas; cria no país um sentimento de posse
do património, reforçando a identidade nacional; gera riqueza e posto de trabalho.
Enquadrada nesta problemática, em 1999, o Director-Geral da UNESCO e o Secretário Geral da
Organização Mundial de Turismo enviaram para todos os países abrangidos pela Convenção um
documento intitulado “O Turismo, factor de preservação do Património Mundial para o próximo
milénio” 84 . Neste documento, alerta-se para a necessidade de cooperação entre o sector privado, a
Estado e todas as entidades intervenientes desde a escala local à escala internacional, de forma a
maximizar os benefícios do turismo e reduzir ao máximo os seus efeitos nocivos.
Olhemos agora para o caso de Portugal. A Constituição portuguesa estabelece como funções do
Estado, relativamente ao património:
−

Garantir a preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico;

−

Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da
vida urbana, nomeadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas;

−

Promover em colaboração com todos os agentes culturais, a salvaguarda e a valorização do
património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum.

Apenas em 1897, é criado o primeiro organismo oficial destinado à salvaguarda do património histórico e
arquitectónico nacional, o Conselho Superior dos Monumentos Nacionais.
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Ver Unesco, Convenção para a Protecção do Património Mundial, Natural e Cultural. Paris, 1972
Ver Unesco, O Turismo, factor de preservação do Património mundial para o próximo milénio. 1999
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A 6 de Julho de 1985 é publicada a Lei 13/85, vulgarmente denominada Lei do Património, onde
estavam aplicados os princípios básicos das cartas e convenções escritas até à data.
Esta lei, considerada por muitos demasiado abrangente para que pudesse ser efectivamente aplicada,
abarcava já todos os conceitos de património. Esta lei regulava as formas e regimes da Protecção do
Património, fomentando a sua conservação e valorização e o regime sancionatório, relativamente ao
Património Arquitectónico e Urbano, determinando:
−

A classificação dos bens imóveis pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias;

−

Responsabilidades especiais aos proprietários de imóveis classificados ou em vias de
classificação;

−

Responsabilidades

ao

Estado

no

custeio

dos

imóveis

quando

“constituem

ónus

desproporcionado” para o particular;
−

Registo de inventário dos bens classificados;

−

Elaboração de Planos de Salvaguarda para as áreas dos conjuntos e sítios classificados;

−

Definição de Zonas Especiais de Protecção para os imóveis classificados;

−

Obrigatoriedade de estabelecer medidas de protecção, conservação, valorização e revitalização
do património no ordenamento e planeamento do território;

−

Embargos de obras ilegais pelo Ministério da Cultura quando as Câmaras não actuem, depois
de alertadas.

Ora, este inventário, essencial para que as medidas preventivas fossem tomadas, nunca foi realizado
durante a vigência desta lei, o que conduziu à sua ineficácia, impedindo o Estado de promover a
salvaguarda do Património.
Na década de 1940 inicia-se um movimento ao nível do urbanismo que ficou conhecido como renovação
urbana e que se baseava no conceito de “demolir para construir de novo”. Esta política, com efeitos
devastadores principalmente na cidade de Lisboa, fez com que a cidade visse o seu património reduzido
a alguns objectos isolados dos seus contextos urbanos. Em conjunto com esta destruição patrimonial, o
Estado salazarista incentivava a aquisição de bens imobiliários e o seu arrendamento, o que, dada a
estagnação económica e política apareciam até como investimentos positivos. Contudo, com a crise
económica dos inícios da década de 70, desencadeada pela crise do petróleo (1973) 85 , esta situação foi
revertida. A recessão sentida com esta crise, aliada ao congelamento das rendas estabelecido com o
Salazarismo, tornou pouco rentável o mercado do arrendamento, com consequente perda de valor
económico do património edificada e seu abandono.
Apenas em 1986 foi possível assistir ao descongelamento das rendas com a publicação das Lei das
Rendas (Lei 46/86), tendo na prática sido pouco eficaz já que hoje em dia o panorama dos prédios de
arrendamento é ainda maioritariamente degradado, sendo que os custos de conservação/reabilitação
85

A crise do petróleo foi desencadeada num contexto de decréscimo de oferta e teve início com o processo de nacionalizações e
com conflitos envolvendo os produtores árabes da OPEP. O preço do barril de petróleo atingiu valores extremamente altos,
chegando a aumentar até 400% em cinco meses, provocando uma grande recessão nos Estados Unidos e na Europa e
destabilizando a economia do mundo.
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são ainda incomportáveis face às rendas praticadas. Continua a esperar-se que os edifícios se
degradem ao ponto de ruírem para que os terrenos sejam libertos ficando assim disponíveis para novas
construções.
Em 1997, com a publicação do Decreto-lei 120/97 de 16 de Maio, o IPPAR (Instituto Português do
Património Arquitectónico), sob a tutela do Ministério da Cultura, recebe as seguintes competências, no
âmbito dos Bens Imóveis Classificados e em Vias de Classificação e Salvaguarda das respectivas Zonas
de Protecção:
−

Realizar inventário e promover estudos de investigação e divulgação;

−

Fornecer apoio técnico e promover a execução de obras;

−

Pronunciar-se sobre planos no âmbito da salvaguarda e valorização do património cultural
arquitectónico.

A 8 de Setembro de 2001 é publicada Nova Lei de Bases do Património – Lei 197/2001 – que vem
substituir a Lei do Património.
Analisemos agora o caso particular da cidade de Lisboa, já que é esse o contexto físico deste trabalho.
O primeiro plano urbanístico global para a cidade de Lisboa foi coordenado pelo urbanista francês G.
Meyer-Heine, entre 1963 e 1967, com o nome de Plano Geral de Urbanização da Cidade de Lisboa
(PGUCL). Este plano foi publicado em 1977 e pretendeu enquadrar a nova realidade urbana decorrente
do aumento do tráfego automóvel na cidade, a rede de metropolitano, a ponte sobre o Tejo e o
desenvolvimento das áreas periféricas.
Relativamente ao património edificado, este plano delimita “sectores a preservar” na planta de
ordenamento, que coincidem com as zonas históricas da cidade. Esta delimitação foi realizada pelo
historiador José-Augusto França que a fez acompanhar do primeiro inventário de imóveis com interesse
patrimonial intitulado “Estudo das Zonas de Carácter Histórico-Artístico”. A regulamentação referente a
estes sectores a preservar foi remetida para planos de pormenor que nunca foram realizados e o
inventário não constou da versão final.
Em 1994 foi publicado o actual Plano Director Municipal, no qual surgem já as temáticas da qualidade do
ambiente urbano e da conservação/reabilitação do património, com um papel de relevo. Este aspecto
deve-se ao facto de este Plano assumir um momento de passagem de uma cultura urbana de expansão
a uma cultura de transformação para a cidade de Lisboa. É assim realizado o mais amplo inventário
patrimonial, parte integrante deste novo PDM. Este inventário foi baseado num estudo sectorial
abrangendo a totalidade dos recursos patrimoniais da cidade. Para além disso, é já baseado na noção
alargada de património, fruto das cartas europeias anteriormente referidas, ou seja, as categorias
operativas deste plano derivam dos conceitos de monumento, conjunto e sítio, sendo também ampla e
ilimitada a sua aplicabilidade no tempo.
Este inventário conta com cerca de 2000 imóveis e conjunto edificados aos quais se aplicam regras com
vista à sua salvaguarda e dos valores que representam, que se dividem em dois grandes grupos:
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−

O património legalmente classificado, que está social e politicamente integrado sendo por isso
mais dificilmente destruído ou degradado;

−

O conjunto de elementos patrimoniais que formam que podemos designar como “memória
urbana”, ainda que com pouca relevância artística, arquitectónica ou urbanística.

Vejamos agora qual a aplicabilidade prática deste inventário. Sempre que dá entrada na Câmara
Municipal de Lisboa um pedido de licenciamento de obras de ampliação, alteração, demolição ou
construção num imóvel classificado ou integrante de um conjunto urbano que conste do Inventário
Municipal do Património, este pedido é reencaminhado para o DMGU/DMDIU/NEP (Departamento
Municipal de Gestão Urbanística / Divisão de Monitorização e Difusão de Informação Urbana/ Núcleo de
Estudos do Património). Este departamento emitirá o parecer após uma vistoria, na qual é avaliado o
estado de conservação, estrutural e sistemas construtivos. Este parecer deverá incidir não só nos
valores patrimoniais inerente a determinado imóvel mas também na avaliação do projecto proposto para
o local.
Então, e de acordo com a separação dos dois grupos de imóveis referidos anteriormente, podem
acontecer duas situações distintas:
−

Nos imóveis legalmente classificados ou em vias de classificação, ou localizados numa zona de
protecção ou numa zona especial de protecção é necessário um parecer do IPPAR que, em
conjunto com o parecer técnico do NEP será encaminhado para um técnico de outra divisão do
DMGU que elabora o parecer final e a análise urbanística, em conformidade com a legislação
em vigor aplicável ao imóvel;

No caso de imóveis que apenas integram o inventário mas que não estão afectos a nenhuma
condicionante legal, o parecer do NEP não tem carácter vinculativo e é apenas anexado ao processo
para que o técnico de gestão urbanística (DMGU) o tenha em consideração na elaboração do parecer
final e na análise urbanística, em conformidade com a legislação em vigor aplicável ao imóvel. 86
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Ver Telles, Gonçalo Ribeiro, Plano DIrector Municipal de Lisboa. Lisboa: Colibri, 1997
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3. Casos de Estudo

3.1

Convento de São Bento

3.1.1

Dos olivais a Convento de São Bento da Saúde

No final do século XIV, a Ordem dos Beneditinos decidiu erguer um
convento na cidade de Lisboa. O abade geral e reformador da
Ordem, Fr. Pedro de Chaves (1514-----) propôs ao Cardeal e Regente
D. Henrique (1512-1580) a criação desse convento. Após aprovação
do Cardeal, Fr. Pedro de Chaves começou a tratar da fundação do
convento, cuja primeira localização escolhida era nas proximidades
da ermida de Santa Bárbara. Este local foi posto de lado por não ter

Figura 49 – Vista da Planta de
Braunio

disponibilidade de água, ser demasiado ventoso e se encontrar,
naquela altura, afastado da cidade.
Depois foi equacionada a hipótese do convento ser erigido entre a
cerca das Franciscanas da Esperança e a Cotovia.
Segundo G. de Matos Sequeira (1880-1962), “tudo isso (São Bento),
em pleno século XVI, eram olivais e hortas ameníssimas, vinhedos e
pomares sombreados onde os burgueses alfacinhas acampavam em
merendas domingueiras, entrevistas em passagens pitorescas da
Eufrosina e da Ulissipo de Jorge Ferreira.”

87

(vide Figura 49).

O vale de São Bento, aberto entre a Estrela e a Cotovia, era uma
estrada natural entre a zona ribeirinha ocidental e a zona norte da

Figura 50 – Mosteiro de Nossa
Senhora da Estrela, séc. XV,
desenhado a pena, autor
desconhecido

cidade.
No local onde hoje se encontra a Assembleia da República, no séc.
XVI, havia uma habitação campestre cercada de um vasto terreno
arborizado e de cultivo, propriedade de Antão Martines. Esta quinta
fazia fronteira a sul com a cerca do convento de D. Isabel de
Mendanha (freiras franciscanas da Esperança) e dali avistava-se o
Rio Tejo; a poente era limitada pelo outeiro onde assentava a Quinta
de Luís Henriques (cerca de Nossa Senhora da Estrela); a norte
ficavam os olivais que subiam a encosta da Cotovia; e a nascente
ficavam as propriedades de Meneses de Tarouca.
Em 1573, um dos padres reformadores beneditinos visitou esta quinta
e pouco depois, a propriedade foi comprada pelos monges iniciandose logo a edificação do convento (vide Figura 50). Contudo, rapidamente
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Ver Sequeira, G. de Matos, Depois do Terramoto - Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa. Lisboa:
Academia das Ciências de Lisboa, 1967
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se aperceberam que os terrenos eram demasiado pequenos para o
projecto que tinham elaborado, pelo que iniciaram negociações com
Martines, o dono da quinta a sul, de forma a estenderem as suas
terras até ao vale.
A quinta de Antão Martines, conhecida como Quinta da Saúde ou
Casa da Saúde por ali se terem recolhido, por ordem do Senado, os
doentes da Grande Peste de Lisboa entre 1569 e 1570, havia sido
arrendada pelo Senado, mas estava nesta fase já desabitada.
Após algumas dificuldades levantadas pela esposa de Martines, a
quinta passou para a posse dos beneditinos.
Vinte e cinco anos depois da aquisição da quinta, os frades
começaram a desgostar-se da sua clausura, já que o convento se
demonstrava pequeno e a distância a que ficava da cidade ainda era
considerável. Optaram então por construir novo convento na quinta
de baixo, chamando o famoso arquitecto Baltazar Álvares 88 (15601630), que já trabalhara com o seu tio, Afonso Álvares, na construção
do anterior convento. A obra, iniciada em 1598, prolongou-se até
1615, não chegando a ser completamente concluída. Logo que a
obra foi terminada, os frades mudaram-se para o novo convento,
tapando-se de pedra e cal a entrada do convento de cima.
Não conhecemos infelizmente a “traça” elaborada por Baltasar
Álvares. Mas, por descrições seiscentistas e primo-setecentistas,
sabemos que ela era vastíssima e ambiciosa, prevendo a existência
de quatro claustros, uma igreja com capelas laterais, ladeada por
duas torres, dormitórios, barbearia, cozinha, refeitório, adegas, lagar,
forno e oficinas. As obras arrastaram-se, com contribuições diversas,
nomeadamente de Custódio Vieira 89 que, no final da década de 1730,
trabalhava num dos claustros que nunca foi concluído.
Apesar da incompletude com que a obra chegou ao fim do Antigo
Regime – apenas com dois claustros terminados, sem a unificação da
fachada posterior nem resolução do modesto campanário – a massa
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Baltasar Álvares (1560-1630) professou na Ordem dos Jesuítas em 1578 e licenciou-se em Filosofia e Teologia nas
universidades de Coimbra e Évora.
Em 1580, por morte de Afonso Álvares (seu possível tio), foi nomeado por D. Henrique para substituir este como mestre-de-obras
da comarca do Alentejo. No ano seguinte, foi requisitado para o mesmo cargo, substituindo o falecido António Mendes, nas
empreitadas dos paços das vilas de Santarém, Almeirim e Salvaterra, e do Mosteiro da Batalha.
Reconhecida a competência e qualidade do seu trabalho, passou a assumir-se como arquitecto, estreando-se em 1579 com o
traçado do convento jesuítico de Santo Antão, o Novo, em Lisboa. Seguiram-se os projectos para o Mosteiro de São Bento da
Saúde (1598), também em Lisboa, e para o edifício do primitivo Colégio de São Bento (1600), em Coimbra.
Outros projectos que se devem a este arquitecto foram a igreja de São Vicente de Fora em Lisboa (1590), a Sé Nova de Coimbra
(1598) e a Igreja e Convento dos Grilos, no Porto (1577).
89
Engenheiro e arquitecto português da primeira metade do século XVIII. Construiu o Palácio de Vendas Novas e foi arquitecto
das Ordens militares de Santiago e S. Bento de Avis. Colaborou, no respeitante à engenharia, na edificação do Convento de
Mafra. Dirigiu os trabalhos do Aqueduto das Águas Livres, numa das suas fases, planeando os grandes arcos das Amoreiras e o
traçado desde o Monte das Três Cruzes até Lisboa.
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imensa da casa tornou-se uma forte marcação na paisagem

(vide

Figura 51).

A sua imagem traduzia-se numa imponente fachada principal, com o
corpo da igreja ao centro, com galilé de cinco vãos arqueados, que
suportava a balaustrada palaciana do andar superior, criando um
ritmo nos extremos, pela sugestão de uma espécie de torreões,
evidenciados pela verticalidade das pilastras toscanas, pelas
molduras dos vãos e, originalidade sem igual noutras obras de

Figura 51 – Gravura do Convento de
São Bento no séc. XVIII, autor
desconhecido

Baltasar Álvares, pelos remates, acima da cimalha, ornamentados
com altos pináculos ladeando pequenos frontões centrais curvos

(vide

Figura 52).

Uma descrição das imediações do convento, num manuscrito de
1704, fala sobre a mudança dos monges para o novo convento: “E
ainda que a mudança não foi para logar muito distante do primeiro, foi
contudo para sítio muito avantajado nas qualidades que n’elle

Figura 52 – Excerto da Grande
Vista de Lisboa, de 1735, atribuída a
Gabriel del Barco

acharam, porque, uma parte se pode dizer está fora da cidade, e por
isso entre os limites que requer a profissão da vida monachal; e por
outra, como fica mui próximo à cidade, parece estar dentro d’ella, e
por isso, sem muito trabalho, podem os moradores chegar à egreja, e
buscar os padres do convento.” 90
Mais tarde, Frei Leão de São Tomás mandou desentaipar a porta e
proceder aos reparos indispensáveis para que o antigo convento

Figura 53 – O Mosteiro de São
Bento da Saúde no 3º quartel do
Séc. XVIII, pormenor de desenho
aguarelado, autor desconhecido

pudesse voltar a servir. Como o novo convento estava já consagrado
a São Bento, este foi dedicado a Nossa Senhora da Estrela, dando
assim origem ao nome do bairro da Estrela.
No início do século XVIII, o convento de São Bento sofreu um
incêndio: “Pelos anos de 1704 ou 1705, ardeu o dormitório do lado
norte, e o incêndio a custo se evitou que passasse à frontaria.” 91
Desde 1742, o local começou a povoar-se. Os frades de São Bento
começaram a aforar os seus terrenos, partindo-os em chãos e a
encosta do lado do nascente começou a salpicar-se de casas. O
povo baptizou o sítio de Nova Colónia e começou a urbanizá-lo,
seduzido pelo ar campestre (vide Figura 53).

Figura 54 – Planta do Piso Térreo
do Mosteiro de São Bento da Saúde,
1834, autor desconhecido
Legenda: P.Portaria; 1.Igreja S.
Sacristia; †.Cripta; 2.Claustro Esquerdo
3. Claustro Desaparecido; 4.Claustro
Incompleto; 5. Refeitório; 6. Escada

Os frades elaboraram um plano de edificação de dois corpos de
habitações em banda, desenvolvendo-se para sul em relação à
entrada do Mosteiro. Não tendo sido concretizado o conjunto mais
próximo do Convento, o outro (articulando a Rua de S. Bento com a
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Reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa, nº 145, do Fundo Geral de Manuscritos.
cf. “Artes e Letras”, revista dirigida por Miguel de Lima, 3ª série – 1875 – pág. 44.
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Calçada da Estrela, num triângulo fechado) foi quase integralmente
construído, segundo um sólido prospecto pombalino que, hoje ainda,
sobrevive quase intacto na Rua de São Bento e nos corpos
tornejantes para a Calçada da Estrela e Rua Correia Garção,
constituindo um raro e valioso testemunho da utilização dos modelos
tipológicos definidos para a Baixa Pombalina, com lojas no piso térreo
e habitação nos quatros andares superiores (vide Figura 57).
O terramoto de 1755 acelerou a urbanização nas imediações do
convento, que se encontravam quase despovoadas. Embora o sismo
não tenha feito muitos estragos nesta zona da cidade, levou, por

Figura 55 – Planta do Primeiro Piso
do Mosteiro de São Bento da Saúde,
1834, autor desconhecido
Legenda: *. Sala do Capítulo
6. Escada; 7. Coro Alto; 8. Dormitórios

exemplo, à derrocada do convento das Francesinhas, também
chamado da Esperança. No convento de São Bento apenas fez ruir
parte do dormitório e das torres, danos facilmente reparáveis.
Depois do terramoto, toda a rua zona, o Pombal, a Quintinha e a
cerca, hortas e adro de São Bento, foram invadidas de barracas de
toda a sorte, de telheiros e de outros abrigos, onde se fixaram,

Figura 56 – Ângulo sudeste do
Mosteiro de São Bento da Saúde,
Litografia de A. Pedroso, c. 1833

durante muito tempo, os moradores dos bairros destruídos.
Com a fixação de novas gentes nas cercas loteadas dos conventos
extintos a freguesia teve um grande desenvolvimento, terminando a
sua tradição agrícola ao passo que se urbanizava.
Depois do terramoto, o convento passou por diversos usos, tais como
Patriarcal entre 1769 e 1772, Arquivo Nacional, prisão e Academia
Militar.
Iniciava-se assim, por razões ligadas com o terramoto, a extrapolação
das funções da casa beneditina que, por se encontrar num dinâmico
cruzamento de vias e percursos e por ser dotada de instalações de
qualidade,

aparecia

particularmente

vocacionada

para

as

necessidades crescentes do Estado.
Em Janeiro de 1800, as chuvas e o temporal que assolaram Lisboa
danificaram a cerca do convento.

Figura 57 – Excerto da “Carta
Topográfica de Lisboa” em 1807 de
Duarte Fava

55

3.1.2

O Convento passa a Palácio das Cortes

O convento sofreu profundas remodelações depois da extinção das
ordens religiosas, em 1834, altura em que foi escolhido por decreto
de D. Pedro IV para sede do Congresso da Nação.
As cortes funcionaram primeiro na biblioteca do Palácio das
Necessidades, depois no centro da capital, a Câmara dos Pares no
então Palácio da Regência no Rossio, a Câmara dos Deputados no

Figura 58 – O Convento de S.
Bento, Aguarela atribuída a J.
Lewicki, Séc. XIX

Terreiro do Paço. Depois da Guerra Civil, equacionou-se a hipótese
de instalá-las em S. Vicente de Fora mas, devido à falta dos espaços
necessários, foi João Pimentel Maldonado, arquivista das Cortes, e
técnicos das Obras Públicas do Reino que acabou por propor a
solução definitiva: no Convento de São Bento havia área suficiente a
instalação das duas câmaras, assim como de todos os serviços
inerentes, sem que fosse necessário gastar muito dinheiro com a sua
reconversão. Sugeria-se também que, com esta escolha, Suas
Majestades, sediadas no Palácio das Necessidades, estariam
próximas do centro do poder Parlamentar.
Logo depois da decisão de instalar neste convento o Palácio das
Cortes, ainda em 1834, iniciaram-se nele obras de remodelação que
se prolongaram por mais de cem anos. Estas obras foram entregues
ao arquitecto Possidónio Narciso da Silva, tendo como prazo para a
inauguração 15 de Agosto. Iniciou-se assim uma nova era neste
edifício. Na antiga sala do capítulo instalaram-se os pares do reino e
no refeitório, já modificado, ficavam os deputados. As celas de
meditações transformaram-se em recintos destinados às comissões.
Como já foi referido anteriormente, o início do regime liberal (por volta
de 1820), foi uma altura marcada por grandes dificuldades financeiras
e programáticas. Contudo, ao nível do planeamento urbano, esse
tempo caracteriza-se pela elaboração, quase sempre sem grande
suporte técnico, de projectos grandiosos para a modernização da
capital. Neste período, a Câmara Municipal apela aos cidadãos
empenhados para que apresentem propostas com essa finalidade.
Esta atitude insere-se plenamente, mas de forma algo ingénua, na
doutrina liberalista, baseada nos princípios da Revolução Francesa
da liberdade de pensamento, económica e política.
Um dos pontos da cidade onde era urgente intervir era precisamente
a envolvente ao Palácio das Cortes (antigo Convento de São Bento).
Num lugar de importante representatividade nacional, eram graves os
problemas de tráfego e acessibilidade, acrescidos das necessidades
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funcionais de um bairro já densamente povoado.
Assim, por iniciativa conjunta do Ministério do Reino, de que
dependia a Repartição das Obras Públicas, e do então governador
civil de Lisboa, Joaquim Larcher (1797-1865), é elaborado em 1835 o
projecto de “abertura d’uma nova Rua que se há-de denominar Rua
das Cortes começando no Largo da Rua Formosa (hoje Rua do
Século) e correndo em linha recta até ao Palácio das Cortes onde
alcançará passagem sobre um arco que se deve levantar na Rua de
S. Bento defronte da porta principal do mesmo Palácio.”

Figura 59 – Fachada do Palácio de
São Bento, anterior a 1895,
fotografia de Francesco Rochini
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No ano seguinte, volta a ser abordada esta questão. Desta vez, o
projecto passava pelo atravessamento da cerca do Convento da
Esperança, ainda não extinto. 93 Neste caso, a intenção seria o
caminho de futuro mas só concretizada sessenta anos mais tarde,
após a abertura, nos anos de 1850, da Avenida 24 de Julho sobre o
aterro da Boavista e, em 1889 com demolição do Convento da
Esperança.
No final da década de 1850, enquadrado numa política de
valorização dos espaços públicos da cidade, procedeu-se à
reformulação do terreiro fronteiro à fachada principal, delimitado com
algumas árvores ao qual se acedia por uma penosa escadaria de

Figura 60 – Excerto do
“Levantamento Topográfico da
Cidade de Lisboa” por Filipe Folque,
1856/1858

acesso pelo lado da Rua de São Bento. Embora esta solução
mostrasse, por parte da Câmara Municipal, uma vontade de dignificar
este lugar, não resolvia de forma alguma as necessidade do Palácio
ou da comunidade envolvente.
Em 1854, o Palácio das Cortes conservava ainda a fachada do antigo
convento, com a sua torre sineira e o arvoredo fronteiro que chegou
quase até à actualidade (vide Figura 59 e Figura 60).
Quanto ao Largo das Cortes não se parecia nada com o de hoje.
“Desde as escadinhas do mosteiro de São Bento, até ao nível da rua
desta demolição – o terreno quebrava em violenta rampa. Ou no
todo, ou em parte, essa rampa era leito da via pública, em novo, o
vistoso aspecto de um cobrejão enorme, tecido de estreitos
paralelepípedos, que o trânsito se encarregava, aliás, de moer e
destruir promptamente…”
Esta preocupação mantém-se e, datado de 1865, surge-nos um
desenho não assinado que prevê a abertura de uma “Avenida das
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IAN/TT, MR/ASE. Maço 2021: “Governos Civis e administrações Gerais, 1835-1843” – “Ofício do Governador Civil ao Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios do Reino”, 19 de Setembro de 1835.
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Passos”, 2 de Dezembro de 1836.
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Cortes para o Calhariz”. Além desta avenida, cuja resolução não é
clara, prevêem-se, neste projecto, duas outras do lado ocidental
(“Rua Direita de Santos para as Cortes” e “Avenida 24 de Julho para
as Cortes”), que continuavam a colidir com os conventos ainda
existentes, e ainda a “Travessa Nova ligando a Rua de São Bento
com a Calçada da Estrela” no topo do jardim do Palácio das Cortes.
Ainda desta época, existe outro desenho mais radical, também este
de autor desconhecido, prevendo a abertura de um grande eixo, para
ocidente, à Calçada da Estrela, articulado por duas rotundas, abertas
nas cercas conventuais.

Figura 61 – Palácio de São Bento,
fachada principal, fotografia de
Eduardo Portugal, 1944

Em 1865, é apresentada por Pierre Joseph Pezerat (1801-1872) uma
terceira alternativa: uma única e larga avenida, que arrancava da 24
de Julho, atravessava os quarteirões confinantes, a sul, com o Conde
Barão, exigindo consideráveis demolições, terminando numa rampa
impositiva na esquina do Palácio das Cortes com a Calçada da
Estrela.
Era outra aproximação à Avenida D. Carlos que viria a ser aberta
mais para ocidente, depois de ter sido possível demolir o Convento
da Esperança e da própria Câmara Municipal adquirir uma
capacidade técnica mais actualizada, a partir do início da gestão de
Frederico Ressano Garcia (1847-1911), nos anos de 1870. Esta
avenida surgiu como um eixo lateral, adequando princípios

Figura 62 – Palácio de São Bento,
escadaria nobre, fotografia de
Domingos Alvão, 1946

internacionais de ortogonalidade eficaz ao corpo acidentado da
cidade histórica.
Em 1895, foi contratado em Paris o arquitecto Jean-François Gille
Colson 94 (1733-1803), pelo embaixador português Marquês de Paiva,
a pedido de Fontes Pereira de Melo.
Este arquitecto teve especial importância na remodelação da Sala
dos Pares, que se mantém rigorosamente como ele a delineou. A sua
colaboração beneficiou de um clima de relativa estabilidade política e
de maior investimento por parte do Estado, ao contrário dos ciclos
anteriores de pequenas obras e de fraquíssimos orçamentos.
As suas sólidas propostas para a resolução da fachada, para a
edificação da fachada posterior e para a operacionalidade dos
espaços internos (prevendo a instalação da Câmara dos Deputados
em espaço simétrico ao da Câmara dos Pares, do outro lado do
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Jean-François Gille Colson, arquitecto francês. Trabalhou com Visconti na ampliação do Museu do Louvre, nos anos de 1850.
Em Portugal, onde permaneceu apenas durante quatro anos, além dos projectos para o palácio das Cortes, Colson projectou a
Alfândega Nova do Porto, o Observatório da Ajuda e o palacete de José Maria Eugénio de Almeida, em São Sebastião da
Pedreira, além de vários projectos para o restauro e ampliação do Mosteiro dos Jerónimos.
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corpo da igreja), inspiraram em grande parte Ventura Terra na
solução final encontrada. Em 1895 o palácio sofreu um novo
incêndio. Foi então amplamente remodelado, com especial acção do
arquitecto Ventura Terra (1866 - 1919) 95 . No que diz respeito ao
exterior, procedeu-se à desafectação da zona envolvente e a
construção da escadaria monumental de acesso, que ligou o edifício
à cota inferior da rua

(vide Figura 61 e Figura 62).

No interior tiveram

especial importância as alterações feitas na Câmara dos Deputados e

Figura 63 – Praça de São Bento
depois da demolição do Mercao de
São Bento, fotografia de Eduardo
Portugal, 1938

na Sala dos Passos Perdidos. Na última fase integram-se também as
obras de urbanização dos terrenos circundantes, o ajardinamento da
zona confinante com a Rua de São Bento onde existira o Mercado
Ocidental de São Bento que datava de 1876

(vide Figura 63),

o

ajardinamento da rampa que liga o Palácio da Assembleia à
residência do então Presidente do Conselho, e a remodelação total
do espaço onde existira o convento seiscentista das Capuchinhas
Francesas (Francesinhas). No seu lugar foi construído o Jardim da
Assembleia da República, de tradição francesa, geométrico e

Figura 64 – Jardim Exterior da
Assembleia da República, fotografia
de Armando Serôdio, 1967

valorizado por conjuntos escultóricos, encomendados a Leopoldo de
Almeida (vide Figura 64).
O mercado era destinado à venda de mobiliário, ferro-velho, roupas,
etc., fixando um tipo de comércio e criando uma tradição da qual
muitos dos antiquários da actualidade serão herdeiros.
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As obras prolongaram-se até perto da década de 50, tendo nelas
trabalhado importantes arquitectos desse período, como Marques da

Figura 65 – Palácio de São Bento,
fachada principal, fotografia de
Amadeu Ferrari, 194-

Silva (1869 -1947), Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957), e Cristino
da Silva (1896-1976).
Uma fotografia do Palácio das Cortes, anterior à obra de Ventura
Terra, permite entender que o arquitecto foi fiel ao Convento
delineado por Baltasar Álvares: manteve na fachada principal, o ritmo
repetido das aberturas, e as marcações do corpo central e dos de
ângulo. No entanto, esta salvaguarda de uma estética determinada
pela

expressividade

horizontal

das

massas

construídas

foi

Figura 66 – Palácio de São Bento,
fachada, fotografia de Domingos
Alvão, 1938

enriquecida com os recursos da gramática classicista do início do
séc. XX (vide Figura 65).
No essencial, as opções de Terra assumem o carácter institucional
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Miguel Ventura Terra estudou Arquitectura na Escola de Belas-Artes do Porto. Em 1886 viajando para Paris, onde frequentou a
École des Beaux-Arts (recebendo o diploma de arquitecto de 1ª classe) e o atelier do arquitecto Victor Laloux. Premiado com
várias medalhas de honra, ganhou o concurso para a remodelação do Palácio de São Bento. São de sua autoria importantes
edifícios como a Sinagoga de Lisboa (1905), o Palacete Valmor e o Banco da Rua do Ouro (Banco Totta e Açores) (1906), os
Liceus Camões (1907) e Pedro Nunes (1908), a Maternidade Alfredo da Costa (1908), a Casa Tomás Quartim (1911), distinguida
com o Prémio Valmor, o Teatro Politeama (1912-1913) e a Igreja de Santa Luzia de Viana do Castelo.
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do edifício: os vãos foram separados verticalmente, através de
pilastras com ressalto discreto e, em cada um dos tramos assim
criados, todas as aberturas foram rasgadas, também verticalmente, e
emolduradas num ritmo marcado que destaca as suas diferentes
funcionalidades, e se dobra, no último andar, com a alternância do
desenho dos frontões, triangulares e em segmento de círculo. Ao
centro, a figura da galilé foi acentuada, avançando para o exterior,
mantendo a memória dos cinco arcos do piso térreo e enriquecendo,
o Andar Nobre, com colunas compósitas que suportam o clássico

Figura 67 – Palácio de São Bento,
Sala dos deputados, fotografia de
Domingos Alvão, 1946

frontão triangular (vide Figura 66).
Ao nível do espaço interior, o edifício ganhou uma eficácia ordenada
e legível. A obra da Sala dos Deputados foi uma das grandes obras
da arquitectura portuguesa de 1900: ousada do ponto de vista de
projecto, pela sua beleza funcional; propositiva em termos de
engenharia de estruturas e técnicas construtivas que puderam fundir
a nobreza dos materiais tradicionais com os recursos emergentes do
aço e do vidro; afirmativa enquanto obra de arte total que apelou à
intervenção de pintores, escultores e artesãos da maior qualidade
(vide Figura 67).

Figura 68 – Avenida 24 de Julho e
Avenida Dom Carlos I, fotografia de
Joshua Benoliel, início do séc.XX

Esta superior realização existe também com rara

grandeza, na Sala dos Passos Perdidos que confirma o carácter
cosmopolita, de clara marcação francesa, do projecto de Ventura
Terra.
Da antiga cerca conventual apenas persistiu a mata que envolve a
residência oitocentista, conhecida por Palacete Sotomaior por aí ter
vivido um membro dessa família de banqueiros, e que é hoje em dia
a residência oficial do Primeiro-Ministro.
A Avenida Dom Carlos I foi inaugurada no dia 28 de Dezembro 1889,
dia da aclamação do Rei Dom Carlos

(vide Figura 68 e Figura 69).

Em

1910, com a instauração do regime republicano, mudou-se-lhe o
nome para avenida das Cortes, e após a Primeira Guerra Mundial
(1918) passou a designar-se Presidente Wilson, homenagem ao
Presidente americano, cujo apoio foi decisivo para o desfecho da

Figura 69 – Excerto das “Plantas da
Cidade de Lisboa”, em 1911, por
Silva Pinto

vitória dos Aliados. A designação inicial foi recuperada em Dezembro
de 1948 e permaneceu até hoje.
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3.1.3

De Palácio das Cortes a Assembleia da República

Conforme a denominação oficial do parlamento, também o palácio
teve várias denominações: Palácio das Cortes, Palácio do Congresso
e Palácio da Assembleia Nacional. Actualmente adoptou-se a
designação de Palácio de S. Bento em memória do antigo convento,
sendo a sede da Assembleia da República.
Após a instauração da ditadura militar de 1928, ali se manteve a
Assembleia Nacional do Estado Novo. Com o fim do regime ditatorial,
em 1974, a instituição mudou o seu nome para Assembleia da
República e o edifício passou a ser conhecido como Palácio de São
Bento.
“Os frades beneditinos que, protegidos pelo Cardeal D. Henrique,
construíram o Mosteiro de S. Bento da Saúde inventaram em Lisboa
uma nova centralidade que, depois de proclamar o poder da Igreja
reformada por Trento, foi capaz, tantos séculos depois, de se tornar

Figura 70 - Excerto da” Planta de
Lisboa com Todos os
Melhoramentos Feitos e Projectados
na cidade”, coordenada e
desenhada por José Vicente de
Freitas em 1940

um lugar que representa toda a Nação. Esta espessura temporal e
simbólica nunca é, na história das cidades, intencionalidade mas uma
espécie de misteriosas raízes que vão transformando os lugares em
sítios expressivos, demarcando territórios, físicos e espirituais, de
reconhecimento colectivo.“

3.1.4
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O projecto de Fernando Távora para a residência oficial do Presidente da Assembleia

Em 1996 foi projectado pelo arquitecto Fernando Távora (1923-2005)
o novo edifício da Assembleia da República, situado na Praça de São
Bento. Inaugurado em 1999, tornou possíveis as indispensáveis
ampliações à Assembleia, aumentando o número de gabinetes de
trabalho dos deputados e de salas de reunião, e criando um
anfiteatro para conferências e seminários

(vide Figura 71).

Nele foi

também integrada a residência oficial do Presidente da Assembleia
da República, para a qual se estabeleceu como modelo, quer na
dimensão, quer no programa, o que poderia considerar-se como o de

Figura 71 – Anfiteatro do Edifício
Novo da Assembleia da República

uma embaixada, na sua dupla capacidade de representação oficial e
de habitação familiar.
A estas duas funções primeiras acrescentava o programa a criação
de um bar e um auditório no rés-do-chão, bem como de áreas de
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estacionamento, sob o edifício, complementares e à mesma cota das
do parque de estacionamento, sob o Largo de São Bento.
A totalidade do programa encerrava-se num volume com uma frente
Norte-Sul de 73 metros, profundidades variáveis entre 16 e 25 metros
e 8 pisos, em altura, dos quais 3 abaixo da cota da rua de acesso,
dando à sua composição planimétrica um módulo de 3 metros
aplicável nos dois sentidos (frente e profundidade) do edifício.
Funcionando como um corpo estruturalmente autónomo, está ligado

Figura 72 - Edifício Novo da
Assembleia da República,
Residência do Presidente da
Assembleia

ao Palácio apenas por um corredor interno que conduz à ala direita
deste

(vide Figura 72).

Esta separação do edifício antigo evitou uma

continuidade que poderia descaracterizar o traçado palaciano,
preservando e valorizando assim o património artístico e cultural,
cuidado que se reflecte também no exterior do edifício, marcado pela
sobriedade

estética

e

pela

depuração

decorativa,

com

um

revestimento de cantaria quadrada branca e rosa.
Para a execução deste projecto, procedeu-se à demolição dos
edifícios degradados da Praça cujas traseiras davam para o jardim da
residência do primeiro-ministro (vide Figura 73).

Figura 73 – Vista aérea do Edifício
Novo da Assembleia da República

Em 2002, o Palácio foi classificado como Monumento Nacional. A
classificação inclui também a escadaria exterior e jardim confinante
com a residência do Primeiro-Ministro.

3.1.5

A residência oficial do Primeiro-Ministro

A Residência Oficial do Primeiro-Ministro está instalado num palacete
mandado construir em 1877 por Joaquim Machado Cayres para sua
residência. Situado num parque com cerca de dois hectares, o
palacete ocupa um dos terrenos que integravam desde 1598 a cerca
do Convento. Este palacete foi adquirido pelo Estado em 1937
através de expropriação, para nele instalar a Residência Oficial do
Presidente do Conselho.
Depois de obras de reparação e adaptação, António de Oliveira
Salazar passou a habitar a casa em Maio de 1938. A inauguração

Figura 74 – Residência Oficial do
Primeiro Ministro: fachada principal

oficial teve lugar em Abril de 1939.
Em 1971, com Marcello Caetano como chefe do governo, o palacete
sofreu a sua maior remodelação, que abrangeu toda a organização
do espaço interior. Esta intervenção manteve apenas as quatro
fachadas, chegando mesmo a realizar-se um novo piso onde antes
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existia apenas o sótão.
O

edifício

actual,

nas

suas

linhas

estruturais,

corresponde

praticamente ao projecto fixado em 1971.
Após a revolução de 25 de Abril de 1974 a Residência Oficial e o
jardim sofreram intervenções de acordo com a utilização ou não do
palacete como residência e as necessidades de renovação e
conservação que se foram sentindo.

Figura 75 – Residência Oficial do
Primeiro Ministro: espaço exterior

Desde 1986, com os Primeiros-Ministros Cavaco Silva e António
Guterres, toda a zona da Residência Oficial, incluindo o palacete, o
edifício do gaveto e o jardim, foram alvo de importantes e
significativas intervenções, ganhando uma maior operacionalidade e
modernidade.

Figura 76 – Residência Oficial do
Primeiro Ministro: sala de audiências
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3.1.6

Situação Actual

Hoje em dia, o Palácio de São Bento, actual sede da Assembleia da
República, encontra-se destacado num enquadramento claramente
urbano. Está isolado numa posição altimétrica dominante, vencendo
o desnível através de uma escadaria, a Sul. A Norte e Oeste é
delimitado por um jardim murado, confinante com a Residência Oficial
do Primeiro-Ministro (vide Figura 78).
Com uma planta quadrangular e uma volumetria sensivelmente

Figura 77 – Perspectiva aérea da
Assembleia da República

cúbica, o edifício estrutura-se em quatro pisos com pano de muro em
cantaria (vide Figura 77).
O alçado principal, a Sul, organiza-se em três corpos, com o corpo
principal destacado, ao qual se acede por uma escadaria
monumental

(vide Figura 79).

Ao cimo das escadas, encontra-se uma

arcada onde se pode ler a palavra em latim “Lex” – em alusão à
função da Assembleia – e quatro estátuas alegóricas femininas –
“Prudência”, “Justiça”, “Força” e “Temperança”.Este corpo apresenta,

Figura 78 – Jardim da Assembleia
da República, desenhado por
Cristino da Silva

ao nível do último piso, quatro estátuas sobre pedestal e cinco arcos
de volta perfeita em cantaria. Num segundo nível, desenvolve-se uma
colunata rematada por frontão triangular com 30m de comprimento e
6 de altura. O tímpano foi decorado pelo escultor Simões de Almeida
representando o Estado Novo, com a Nação ao meio simbolizada
pela insígnia latina “Omnia Pro Pátria” (Tudo pela Nação) e rodeada

Figura 79 – Fachada Principal da
Assembleia da República

por 18 imagens que representam, entre outras, áreas como a
Indústria e o Comércio (vide Figura 80).
A galeria, com tectos em caixotões de estuque, apresenta pilastras
rematadas por capitéis coríntios, a intercalar cinco janelas tripartidas
com emolduramento superior em arquivoltas, decorado por friso
ornamentado e painéis.
Os corpos laterais, simétricos, possuem um piso parcialmente
enterrado e a acompanhar o declive do terreno, com cantaria

Figura 80 – Fachada Principal da
Assembleia da República

aparelhada em almofada e pequenas janelas quadrangulares
emparelhadas.
Nos dois pisos seguintes, ao mesmo nível que o piso térreo do corpo
central, observam-se dois níveis de janelas de peito com bandeira.
Separado por uma cornija, o último andar apresenta janelas no
alinhamento das inferiores, destacando-se as janelas dos extremos
dos dois corpos laterais, sendo as do exterior com bandeira
segmentar em arquivoltas, e as do interior com bandeira rectangular.
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Os alçados laterais a este e oeste exibem o mesmo tipo de
estruturação utilizada nos corpos laterais da fachada principal,
apenas com algumas variações, como a existência de diferentes
sequências ao nível da disposição dos frontões nas janelas do piso
superior.
O último andar, apresenta janelas em arco de volta perfeita, ao

Figura 81 – Escadaria Nobre
projectada pelo Arq.Ventura Terra

centro. A porta principal, delimitada por colunas rematadas por
frontão triangular, inscreve-se num arco em asa de cesto, conduzindo
a um átrio com escadaria de honra, que conduz por meio de três
lanços desdobrados ao piso da galeria (vide Figura 81).
Ao nível do interior, é de destacar a Sala das Sessões da Câmara
dos Deputados em hemiciclo
dos Passos Perdidos
Figura 84),

(vide Figura 82 e Figura 85),

(vide Figura 83),

e ainda a Sala

a antiga Sala do Senado

(vide

o Salão Nobre e o Museu Histórico-Bibliográfico.
Figura 82 – Sala das Sessões da
Câmara dos Deputados, antes das
obras de remodelação

Figura 83 – Sala dos Passos
Perdidos

Figura 84 – Sala do Senado

Figura 85 – Sala das Sessões da
Câmara dos Deputados, em Março
de 2009, após obras de
remodelação
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3.1.7

Implicações no crescimento urbano

Nesta parte da dissertação pretende-se perceber qual o papel deste
convento no desenvolvimento da área circundante.
Como já foi citado anteriormente, segundo G. de Matos Sequeira
(1880-1962), “tudo isso (São Bento), em pleno século XVI, eram
olivais e hortas ameníssimas, vinhedos e pomares sombreados onde
os burgueses alfacinhas acampavam em merendas domingueiras,
entrevistas em passagens pitorescas da Eufrosina e da Ulissipo de
Jorge Ferreira.”
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Figura 86 – Excerto da Planta de
Braunio, 1593

(vide Figura 86)

O início da obra do convento, em 1598, veio alterar esta situação,
criando um novo pólo de atractividade.
Desde 1742, o local começou a povoar-se. Os beneditinos
começaram a aforar os terrenos das suas cercas, e a encosta
nascente começou a ser ocupada por algumas casas (vide Figura 87).
Os frades elaboraram um plano de edificação de dois corpos de
habitações em banda, desenvolvendo-se para sul em relação à
entrada do Mosteiro. Não tendo sido concretizado o conjunto mais
próximo do Convento, o outro (articulando a Rua de S. Bento com a
Calçada da Estrela, num triângulo fechado) foi quase integralmente
construído, segundo um sólido prospecto pombalino que, hoje ainda,

Figura 87 – Excerto da “Planta
Geral da Cidade de Lisboa em 1785”
de Francisco Domingos Milcent

sobrevive quase intacto na Rua de São Bento e nos corpos
tornejantes para a Calçada da Estrela e Rua Correia Garção,
constituindo um raro e valioso testemunho da utilização dos modelos
tipológicos definidos para a Baixa Pombalina, com lojas no piso térreo
e habitação nos quatros andares superiores (vide Figura 88).
O terramoto de 1755 acelerou a urbanização nas imediações do
convento, uma vez que as pessoas desalojadas procuraram abrigo
em zonas da cidade menos afectadas. O sismo não fez muitos
estragos nesta área da cidade, mas levou, por exemplo, à derrocada
parcial do convento das Francesinhas, também chamado da
Esperança. No convento de São Bento apenas fez ruir parte do
dormitório e das torres, danos facilmente reparáveis.

Figura 88 – Excerto da “Carta
Topográfica de Lisboa” em 1807 de
Duarte Fava

Depois do terramoto, toda a zona, o Pombal, a Quintinha e a cerca,
hortas e adro de São Bento, foram invadidas de barracas, de
telheiros e de outros abrigos, onde se alojaram, durante muito tempo,
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Ver Sequeira, G. de Matos, Depois do Terramoto - Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa. Lisboa:
Academia das Ciências de Lisboa, 1967
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os moradores dos bairros destruídos.
Depois do terramoto, toda a zona, o Pombal, a Quintinha e a cerca,
hortas e adro de São Bento, foram invadidas de barracas, de
telheiros e de outros abrigos, onde se alojaram, durante muito tempo,
os moradores dos bairros destruídos.
Com a fixação de novas gentes nas cercas loteadas dos conventos
extintos a freguesia teve um grande desenvolvimento, terminando a
sua tradição agrícola ao passo que se urbanizava (vide Figura 89).
A partir de 1834, com a extinção das ordens religiosas, o convento
sofreu profundas alterações, tendo sido escolhido por decreto de D.

Figura 89 – Excerto da planta
“Lissabon”, 1844

Pedro IV para sede do Congresso da Nação.
Estas obras de remodelação prolongaram-se por mais de cem anos.
Contudo, estas obras incidiram principalmente no interior, numa
tentativa

urgente

necessidades

das

de

adaptar

Cortes.

O

os

espaços

espaço

conventuais

envolvente

às

manteve-se

praticamente inalterado, com a agravante de este ser agora um lugar
de importante representatividade nacional, com graves problemas de
tráfego e acessibilidade, acrescidos das necessidades funcionais de
um bairro já densamente povoado (vide Figura 90).
Começam assim a surgir vários projectos que tentam resolver esses
problemas. A primeira iniciativa nesse âmbito surge em 1835 de um
projecto conjunto do Ministério do Reino e do então governador civil
de Lisboa, Joaquim Larcher, prevendo a “abertura d’uma nova Rua

Figura 90 – Excerto do
“Levantamento Topográfico da
Cidade de Lisboa” por Filipe Folque,
1856/1858

que se há-de denominar Rua das Cortes começando no Largo da
Rua Formosa (hoje Rua do Século) e correndo em linha recta até ao
Palácio das Cortes onde alcançará passagem sobre um arco que se
deve levantar na Rua de S. Bento defronte da porta principal do
mesmo Palácio.”
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Um ano mais tarde, em 1836, surge pela a primeira aproximação
àquilo que viria a ser a Avenida Dom Carlos. Este projecto previa o
atravessamento da cerca do Convento da Esperança, ainda não
extinto nessa data. 100 O traçado desta nova avenida pode ser visto da
Planta da Cidade de Lisboa com os Differentes Melhoramentos
Introduzidos e Aplicados, de 1888 (vide Figura 93).
No final da década de 1850, numa tentativa de valorizar o espaço

Figura 91 – Excerto da “Carta
Topográfica de Lisboa” publicada
em 1871, org. Augusto Vieira da
Silva
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IAN/TT, MR/ASE. Maço 2021: “Governos Civis e administrações Gerais, 1835-1843” – “Ofício do Governador Civil ao Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios do Reino”, 19 de Setembro de 1835.
100
IAN/TT, MR/ASE. Maço 2036: “3ª Repartição, Ministérios, 1835-1843” – “Ofício de José da Costa Sequeira para Manuel da
Silva Passos”, 2 de Dezembro de 1836.
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público envolvente, procedeu-se à reformulação do terreiro fronteiro à
fachada principal, delimitado com algumas árvores ao qual se acedia
por uma penosa escadaria de acesso pelo lado da Rua de São
Bento. Embora esta solução mostrasse, por parte da Câmara
Municipal, uma vontade de dignificar este lugar, não resolvia de forma
alguma as necessidade do Palácio ou dos habitantes da zona

(vide

Figura 90).

Em 1895 o palácio sofreu um novo incêndio. Foi então amplamente
remodelado, com especial acção do arquitecto Ventura Terra. No que
diz respeito ao exterior, procedeu-se à desafectação da zona
envolvente e a construção da escadaria monumental de acesso, que
ligou o edifício à cota inferior da rua (vide Figura 95).

Figura 92 – Excerto da “Planta de
Lisboa em 1874: Os Limites de
Lisboa”, org. Augusto Vieira da Silva

Na última fase integram-se também as obras de urbanização dos
terrenos circundantes, o ajardinamento da zona confinante com a
Rua de São Bento onde existira o Mercado Ocidental de São Bento
que datava de 1876, o ajardinamento da rampa que liga o Palácio da
Assembleia à residência do então Presidente do Conselho, e a
remodelação total do espaço onde existira o convento seiscentista
das Capuchinhas Francesas (Francesinhas). No seu lugar foi
construído o Jardim da Assembleia da República, de tradição
francesa, geométrico e valorizado por conjuntos escultóricos,
encomendados a Leopoldo de Almeida (vide Figura 97).
No dia 28 de Dezembro 1889, dia da aclamação do Rei Dom Carlos,
é finalmente inaugurada a Avenida Dom Carlos I. Em 1910, com a

Figura 93 – Excerto da “Planta da
Cidade de Lisboa com os Differentes
Melhoramentos Introduzidos e
Aplicados”, 1888

instauração do regime republicano, mudou-se-lhe o nome para
avenida das Cortes, e após a Primeira Guerra Mundial (1918) passou
a designar-se Presidente Wilson, homenagem ao Presidente
americano, cujo apoio foi decisivo para o desfecho da vitória dos
Aliados. A designação inicial foi recuperada em Dezembro de 1948 e
permaneceu até hoje.
Já mais recentemente, em 1996, foi projectado pelo arquitecto
Fernando Távora o novo edifício da Assembleia da República,
situado na Praça de São Bento. Inaugurado em 1999, tornou
possíveis as indispensáveis ampliações à Assembleia, aumentando o
número de gabinetes de trabalho dos deputados e de salas de
reunião, e criando um anfiteatro para conferências e seminários.

Figura 94 - Excerto da “Planta de
Lisboa com as Novas Avenidas
Construídas e Projectadas”: Brinde
de “O Século”, 1909

Nele foi também integrada a residência oficial do Presidente da
Assembleia da República, para a qual se estabeleceu como modelo,
quer na dimensão, quer no programa, o que poderia considerar-se
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como o de uma embaixada, na sua dupla capacidade de
representação oficial e de habitação familiar.
Funcionando como um corpo estruturalmente autónomo, está ligado
ao Palácio apenas por um corredor interno que conduz à ala direita
deste. Esta separação do edifício antigo evitou uma continuidade que
poderia descaracterizar o traçado palaciano.
Para a execução deste projecto, procedeu-se à demolição dos
edifícios degradados da Praça cujas traseiras davam para o jardim da
residência do primeiro-ministro.

Figura 95 – Excerto das “Plantas da
Cidade de Lisboa”, em 1911, por
Silva Pinto

Figura 96 - Excerto da ”Planta de
Lisboa com Todos os
Melhoramentos Feitos e Projectados
na cidade”, coordenada e
desenhada por José Vicente de
Freitas em 1940

Figura 97 - Excerto da “Planta da
Cidade”, Levantamento e desenho
do Instituto Geográfico e Cadastral,
1955

Figura 98 - Fotografia Aérea, 2009
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3.2

Convento de Jesus

3.2.1

O convento que passou a Academia das Ciências

A Academia das Ciências, ou Antigo Convento de Nossa Senhora de
Jesus da Ordem Terceira de São Francisco, localiza-se entre o
Palácio Marquês de Pombal (sudoeste), a Igreja Paroquial das
Mercês (Este), o Hospital de Jesus e o Palácio Ratton (nordeste),
tendo como acessos directos a Rua da Academia das Ciências e o
Largo de Jesus (vide Figura 99).
O edifício setecentista de carácter religioso foi construído entre 1615,
data em que foi lançada a primeira pedra, e 1707.
No século XVI toda a área que rodeia o actual Largo de Jesus eram
terrenos ermos e incultos, sendo mesmo apelidada de Cardais, já que

Figura 99 - Ortofotomapa actual do
antigo convento de Nossa senhora
de Jesus

apenas os cardos cresciam por ali. As únicas construções existentes
eram uma pequena ermida encostada a uma casa pertencentes a
Luís Rodrigues de Pedrosa e a seu irmão que, de comum acordo,
resolveram em 1582 fazer doação das suas terras à Ordem Terceira
de São Francisco 101 , interessada já há algum tempo em fundar um
convento em Lisboa. Esta Ordem possuía já vários conventos no
Reino, tendo entrado em Portugal por volta de 1439. A Casa-Mãe era
o Convento de Santa Catarina, em Santarém.
A 4 de Outubro de 1585 alguns religiosos, vindos do Convento de
Almada, procederam às celebrações na ermida ali existente,
dedicada à Virgem Mãe de Deus, e decidiram construir nesse local
um hospício, terminado no final do século XVI. No entanto, a capelamor, mandada erigir por D. João Manuel (Arcebispo de Lisboa)(15701633), concluiu-se dez anos depois, em 1633, ficando seus
padroeiros os Condes de Atalaia, posteriormente Marqueses de
Tancos.
O convento ocupava, com a sua cerca, todo o espaço onde depois se
edificou o Liceu de Passos Manuel, a parte da Rua da Cruz dos
Poiais até ao jardim do Palácio Pombal na Rua do Arco, com uma fila
de casebres doados pelos Terceiros a familiares, e ainda as casas
vastas da Casa de Saúde de Ordem Terceira, vizinha da igreja de
Nossa Senhora de Jesus.

101

Ordem Franciscana Secular (OFS), em latim Ordo Franciscanus Saecularis, é a atual denominação da Venerável Ordem
Terceira da Penitência de São Francisco de Assis (ou Irmãos e Irmãs da Penitência) uma organização da Igreja Católica destinada
a reunir fiéis leigos (a Terceira Ordem). Foi fundada por volta de 1221 para congregar os leigos que desejavam seguir São
Francisco de Assis participando do movimento franciscano. Tem como padroeiros Santa Isabel da Hungria e São Luis IX, Rei de
França.
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Por esta data já existia no Convento a Irmandade de Nossa Senhora
de Jesus, cuja primeira escritura data de 1631, passando assim a ser
a casa capitular dos Frades Regulares da Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência.
Segundo Angelina Vidal, esta igreja tinha oito confrarias e sete
irmandades e “do convento saíam os frades que iam missionar em
terras de África, e também os capelães dos navios de guerra.” 102
Contudo, em 1755, o terramoto destruiu praticamente tudo, tal como
aconteceu com grande parte dos equipamentos da cidade de Lisboa.

Figura 100 – Igreja de Jesus e o
Convento da Ordem Terceira de
Jesus, gravura fotografada pelo
Estúdio Mário Novais, 1969, autor
desconhecido

Mas só ficou totalmente arruinado na noite de 20 de Janeiro de 1756,
quando ruiu o refeitório, o dormitório da Ala sul e o do lado do Cardal,
a enfermaria e um lanço do claustro imediato à igreja. Com esta
derrocada acabou também por se desmoronar o tecto da igreja e o
seu coro. Os religiosos abrigaram-se em algumas barracas
improvisadas na cerca do convento. Estas barracas, de construção
precária, abrigava não só os religiosos como também os fiéis que os
procuravam em busca de consolo e alento.
Logo que se deu esta derrocada começou a pensar-se na sua
reconstrução e algumas individualidades distinguiram-se nesse
propósito: frei José Teixeira, frei Manuel do Cenáculo (que viria a ser
bispo de Évora e de Beja) (1724 - 1814) e o padre José Mayne (1723

Figura 101 – Convento da Ordem
Terceira de Jesus, fachada principal,
fotografia de Armando Serôdio, 1960

- 1792). Este último seria o fundador de um Museu de Ciências, que
veio a espalhar-se pela Academia das Ciências e pela Escola
Politécnica. No entanto, como afirma Appio Sottomayor, “quem deu
grande impulso à reconstrução do convento e igreja foi o Marquês de
Pombal (1699 - 1782), cujas propriedades eram vizinhas e a quem
convinham algumas trocas” 103 . O plano de reabilitação foi confiado ao
arquitecto Joaquim de Oliveira e teve início nos finais do século XVIII,
século em que também foi construído o corpo correspondente ao
Salão Nobre e espaços anexos (vide Figura 100 a Figura 103).
Mas apenas algumas décadas mais tarde o Convento de Jesus
conheceu mais uma decadência, desta vez a guerra civil entre
Absolutistas e Liberais. Esta guerra para além de causar instabilidade
ao país, resulta em perseguições contra o grupo vencido, confiscos e

102
103

Figura 102 – Convento da Ordem
Terceira de Jesus, interior da capela
de S. José, fotografia de Armando
Serôdio, 1960

Ver Vidal, Angelina, Lisboa antiga e Lisboa moderna: elementos históricos da sua evolução. Lisboa: Vega, 1994
Ver Sottomayor, Appio, Igreja de Jesus (ou das Mercês). Lisboa: Impreopa, 2002
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destruições em vários sectores, o que também inclui as casas
religiosas e conventuais.Como já foi referido a propósito do caso de
estudo anterior, o Ministro Joaquim António de Aguiar, vulgarmente
conhecido como o “Mata Frades”, promulgou e assinou em 1834 um
Decreto que visava a extinção das Ordens Religiosas, com a
nacionalização de todos os seus bens. Na posse do Estado, os
conventos transformaram-se em todo o tipo de equipamentos.
No Convento de Jesus, alguns religiosos fugiram, outros foram
presos, outros foram evacuados para a Quinta do Convento da Madre
de Deus da Verderena, apenas com as suas roupas e outros objectos
de uso particular, já que todos os bens conventuais lhes haviam sido
confiscados.
Appio Sottomayor conta-nos um episódio a este propósito em que diz
que “perante tal decisão absurda, o Guardião do Convento de Jesus

Figura 103 – Convento da Ordem
Terceira de Jesus, interior da igreja,
fotografia de Eduardo Portugal, 194-

decidiu retirar alguns bens da comunidade e escondê-los na
Travessa da Peixeira, nº 21, para mais tarde os transferir para a
Quinta do Convento da Verderena. Os objectos que o Guardião
pretendia proteger foram vistos por um vigilante que, imediatamente o
denunciou.” 104
Depois da retirada dos religiosos, o edifício foi objecto de várias
intervenções, que descaracterizavam os espaços existentes não
comprometendo contudo de forma definitiva a estrutura do convento
primitivo.
Em 1833, este convento foi entregue à Academia das Ciências, que
mais tarde passou a dividir as instalações com o Museu Geológico e
Mineiro 105 e até há pouco tempo com a Biblioteca Popular que, ao
retirar-se, deixou disponível uma vasta área devoluta.
A Academia de Ciências de Lisboa teve os seus estatutos aprovados
a 24 de Dezembro de 1779, pela rainha D. Maria, que, em 1783 lhe
concedeu o título de Real que vigorou até 1910. De acordo com
esses estatutos, a instituição era constituída por três classes: ciências
naturais, matemáticas e belas letras, cada uma com oito sócios
efectivos.
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Ver Op. cit.: Sottomayor, Appio
Foi o primeiro museu a ser criado em Portugal dedicado à Geologia e à Arqueologia e integrado nos organismos que a nível
nacional têm vindo a cartografar e investigar a infraestrutura geológica portuguesa (Comissões Geológicas, Serviços Geológicos
de Portugal e Instituto Geológico e Mineiro). A história do Museu Geológico está intimamente ligada à da Comissão Geológica,
criada em 1857, e dos vários organismos oficiais que lhe sucederam. Aquela Comissão Geológica, dirigida por Carlos Ribeiro e
Pereira da Costa, foi instalada no edifício, em Abril de 1859, onde funcionava já a Real Academia das Ciências e onde ainda hoje
permanece o museu.

105
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A primeira sessão da Academia realizou-se a 16 de Janeiro de 1780,
na sua primeira sede no Paço das Necessidades onde se manteve
até 1787. Até 1797 esteve instalada no Poço dos Negros passando
depois para o Palácio do Monteiro-Mor, na Calçada do Combro até
ser transferido para as casas do Convento de Jesus em 1834.
A biblioteca da Academia das Ciências foi uma das relevantes em
Portugal não só pela riqueza do seu espólio mas também pela sua
excelente organização e funcionamento. Começou por ser composta

Figura 104 – Academia das
Ciências, biblioteca, fotografia de
Augusto Bobone, 18—

pelo fundo da livraria do Convento de Nossa Senhora de Jesus de
Lisboa, e depois através de aquisições posteriores. “A livraria do
Convento de Jesus está instalada num formoso salão expressamente
construído por diligências do eminente Frei Manuel do Cenáculo 106 ,
que foi Provincial da Ordem, e serve à Academia de Sala Nobre,
onde brilhantes sessões solenes se realizaram e onde por algum
tempo reuniu o Parlamento, depois do incêndio em São Bento.”
107

(vide Figura 104).

A Academia das Ciências articula-se em três das alas de plantas

Figura 105 – Academia das
Ciências, sala de espera, fotografia
de Augusto Bobone, 18--

rectangular. O alçado principal (Norte) organiza-se em três pisos,
ritmados pela sequência dos vãos, pilastras e frisos de cantaria. Os
vãos são janelas de sacada, de peitoril e varandas, que se dispõem
por módulos, hierarquicamente.
Ao nível da sua estrutura formal o edifício da Academia das Ciências
desenvolve-se em 3 pisos de planta quadrangular que se organizam
em torno de um pátio quadrado (o antigo claustro conventual). Este
pátio é ocupado por um jardim com uma cisterna ao centro. Cada

Figura 106 – Academia das
Ciências, sala do trono, fotógrafo não
identificado

lado do claustro é delimitado por 6 arcos, sendo que algumas das
paredes da galeria são ainda revestidas a azulejos do século XVIII.
Ao nível do interior é importante referir pela sua riqueza a Sala das
Sessões (antigo refeitório conventual)

(vide Figura 107),

a Sala de

Pedra; a Sala da Biblioteca, também designada de Salão Nobre uma
vez que as suas paredes são revestidas com estantes de talha
dourada, com galeria (vide Figura 106 e Figura 108).

Figura 107 – Academia das Ciências,
sala das sessões ordinárias,
fotografia de Augusto Bobone, 18--

Recentemente, foi elaborado um plano director com a finalidade de
“conceber um estudo global de todos os espaços do edifício, de
acordo com as suas actividades, de forma a inventariar e reunir os

106

D. Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas Anes de Carvalho (Lisboa, 1 de Março de 1724 - Évora, 26 de Janeiro de 1814), foi
um religioso português, de origem modesta, que professou na Ordem Terceira de São Francisco. Para além disso foi professor na
Universidade de Coimbra, foi indicado à presidência da Real Mesa Censória pelo Marquês de Pombal, a quem sugeriu a criação
de uma biblioteca nacional. Foi ainda Bispo de Beja e Arcebispo de Évora.
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Ver Figueiredo, Fidelino de, "O que é a Academia (Real) das Sciencias de Lisboa", in Revista de História nº16. Lisboa, 1915.
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requisitos favoráveis à sua funcionalidade e à coabitação das
diversas entidades. Não menos importante, visa-se a salvaguarda
dos espaços, recuperando se possível, a traça original.”Neste
sentido, o plano contempla várias importantes medidas, tais como a
demolição das habitações anexas à fachada principal do edifício, o
que permitirá pôr a descoberto a fachada da Rua da Academia das
Ciências com a sua traça original; na fachada principal deverão ser
abertos todos os vãos que se encontram entaipados restituindo não
só as características originais, mas garantindo também melhores

Figura 108 – Sessão Solene na
Academia das Ciências para
comemoração do 8º Centenário do
reconhecimento de Portugal pela
Santa Sé, fotografia de Gonçalves,
1979

condições de ventilação e luz natural nos espaços em questão; no
claustro deverão ser retirados os elementos que foram sendo
colocados ao longo dos tempos; deverá ser considerada a
reutilização de alguns espaços, com acesso directo ao exterior,
preferencialmente para actividades relacionadas com o acesso do
público (área de vendas, sala de leitura ou áreas sociais); por último,
e

não

menos

importante,

serão

tomadas

medidas

para

a

autonomização dos acessos e infra-estruturas das entidades que
coabitam o edifício, para que cada uma mantenha as suas
actividades sem interferir com o funcionamento interno de cada
organismo.
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Ver Carvalho, Ana Patricia de, "A Academia das Ciências de Lisboa: Plano Director", in Monumentos Nº18. Lisboa, 2003.
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3.2.2

Alterações na cerca do Convento: o Liceu Passos Manuel

Em 1836 foi criado de direito o Liceu Nacional de Lisboa.
A 2 de Novembro de 1840, sobre a reforma de Passos Manuel 109 , foi
determinado que as aulas do Liceu de Lisboa fossem instaladas no
extinto Convento de São João de Nepomuceno.
Contudo, a reforma de Costa Cabral 110 , de 1844, instituiu um único
liceu na cidade de Lisboa, que deveria ser dividido em 4 grandes
secções, central (futuro Liceu Passos Manuel), ocidental e oriental e
a Escola de Comércio. Ocupando diversos edifícios, o Liceu,
autorizado em 1908 a utilizar a designação de “Passos Manuel”,
acabaria por instalar-se, definitivamente, no extinto Convento de
Jesus, durante o ano lectivo de 1910-1911.
Em 1857 um terramoto danificou o Convento de São João de
Nepomuceno, sendo necessário transferir a secção Central para
outro edifício no Poço Novo.
Logo em 1860 houve nova mudança. Com a anulação das secções
ocidental e oriental; a secção central passou para um edifício nas
Portas de Santo Antão.
Passados 20 anos, na década de 1880 foi realizado o projecto do
arquitecto José Luís Monteiro (1848 - 1942) para um liceu a implantar
no Largo de Jesus e destinado a ser inaugurado em 1887. Na década
seguinte foram introduzidas alterações a esse projecto por Rafael de
Castro.
Mas esse projecto não chegou a ter resultados e, em 1891, o Liceu
Central foi transferido para o Palácio Pais de Faria, no Intendente, e
dois anos mais tarde houve nova mudança de instalações, desta vez
para o Palácio Valadares.
Em 1896 houve novo projecto para o mesmo edifício, da autoria do
109

Manuel da Silva Passos (São Martinho de Guifões, Bouças, 5 de Janeiro de 1801 — Santarém, 16 de Janeiro de 1862), mais
conhecido por Passos Manuel, bacharel formado em Direito, advogado, parlamentar, ministro em vários ministérios e um dos
vultos mais proeminentes das primeiras décadas do liberalismo, encarnando a esquerda do movimento vintista na fase inicial da
monarquia constitucional, tendo depois assumido o papel de líder incontestado dos setembristas. No campo da educação destacase a reforma do ensino público, desde o primário até ao superior. Foi particularmente inovador ao criar os liceus (17 de Novembro
de 1836), a Academia Politécnica do Porto, a Escola Politécnica de Lisboa, a Academia Portuense de Belas-Artes e o
Conservatório de Lisboa.
110
António Bernardo da Costa Cabral (Algodres, 9 de Maio de 1803 — Porto, 1 de Setembro de 1889), o 1.º conde e 1.º marquês
de Tomar, mais conhecido simplesmente por Costa Cabral, foi um político português que, entre outros cargos e funções, foi
deputado, par do Reino, conselheiro de Estado efectivo, ministro da Justiça e Negócios Eclesiásticos, ministro do Reino e por duas
vezes presidiu ao Ministério (cargo equivalente ao do actual Primeiro-Ministro). A restauração da Carta Constitucional e a
consequente liquidação institucional do setembrismo foi o acto político da vida de Costa Cabral que mais o caracteriza.
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arquitecto Rosendo Garcia de Araújo Carvalheira (1864-1919).
Em 1902 transferiu-se o Liceu para o Palácio da Regaleira, no Largo
de São Domingos.
Mas foi apenas entre 1903 e 1904 que se construiu construiu-se o
liceu nos terrenos da antiga cerca do convento de Jesus da Ordem
Terceira de São Francisco (vide Figura 109 a Figura 111).
Em 1908 o Liceu Nacional Central foi autorizado a usar o nome de

Figura 109 – Dom Carlos visita as
obras do Liceu Passos Manuel,
fotografia de Joshua Benoliel, 1907

Passos Manuel, e em 1910 realizou-se a inauguração pelo governo
da Primeira República, que encara o Liceu como um estabelecimento
de ensino inovador, tornando-se este num dos mais prestigiados do
País.
A 14 de Maio de 1997 saiu o despacho de abertura do processo de
classificação deste edifício.
Com um enquadramento urbano destacado, o Liceu está delimitado
por um recinto murado e gradeado

(vide Figura 112 e Figura 113).

As suas

Figura 110 – Dom Carlos visita as
obras do Liceu Passos Manuel,
Rozendo Carvalheira explica o
projecto, fotografia de Joshua
Benoliel, 1907

frentes urbanas são constituídas pela Academia das Ciências, a
Norte; e pelo Palácio Marquês de Pombal e a Igreja de Santa
Catarina, a Este; pela Igreja Paroquial das Mercês e Hospital de
Jesus, a Noroeste.
A sua organização desenvolve-se em torno de dois pátios
rectangulares. O alçado principal (Norte), desenha três corpos, de
que se destaca o central, integralmente revestido de cantaria e

Figura 111 – Obras do Liceu Passos
Manuel, fotografia de Joshua
Benoliel, 1907

apresentando, ao nível do piso térreo, as três portas de acesso e
cinco janelas de sacada com balaustrada. No topo, o edifício terminase por cornija e platibanda ritmada por plintos, correspondendo ao
corpo central um remate curvo incorporando relógio. As fachadas
laterais (Este e Oeste) repetem a composição do alçado principal. A
organização interna decorre do corredor de distribuição em todo o
perímetro ladeado por salas de aula. No interior há a destacar: o átrio
de planta rectangular e, articulado com aquele espaço pelo corredor
de distribuição, a escadaria principal, com dois lanços divergentes a
partir de um primeiro patamar.

Figura 112 – Liceu Passos Manuel,
fotografia de Arnaldo Madureira,
1960

Figura 113 – Panorâmica sobre o
Liceu Passos Manuel e sobre o
Convento da Ordem Terceira de
Jesus; Joshua Benoliel, 1907
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3.2.3

Situação actual

Hoje em dia, e depois de todos estes anos, o antigo edifício
conventual encontra-se ainda em posição destacada, a meia encosta,
2

com a sua cerca ocupada em parte pelo Liceu Passos Manuel. As
frentes urbanas são constituídas a Este pelo Palácio Marquês de
Pombal, a Oeste pela Igreja Paroquial das Mercês e pelo Hospital de

3
4
1

Jesus, a Nordeste pelo Palácio Ratton e a Sudoeste pelo Palácio
Mendia (vide Figura 114).
Construído ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, e sofrendo as
mais diversas vicissitudes que lhe foram alterando a traça primitiva,
este é um edifício de 3 pisos e de planta quadrangular

(vide Figura 115).

A sua construção organiza-se em redor de um pátio de igual modo
quadrado, correspondendo, ao seu antigo claustro

(vide Figura 117).

A

Figura 114 - Fotografia Aérea, 2009
Legenda: 1.Liceu Passos Manuel;
2.Academia das Ciências; 3.Igreja de
Jesus;4. Hospital de Jesus;5. Igreja
Paroquial das Mercês

partir do vestíbulo interior, surge uma escada, através da qual se
acede ao andar nobre, em 2 lanços rectos paralelos e com patamar
intermédio.
O espaço ocupado pela Biblioteca Popular de Lisboa, de planta
rectangular, dispõe-se contiguamente ao claustro do edifício, a Sala
de Leitura de duplo pé direito, apresenta lambril em azulejo
padronado azul e branco e tecto em caixotões losangulares de

Figura 115 – Entrada para a
Academia das Ciências

madeira. Este espaço corresponde a parte do claustro, parcialmente
fechado. Os restantes espaços que complementam a biblioteca e
funcionam como depósito de livros, caracterizam-se por áreas de
planta rectangular ou quadrangular com tectos estucados (destacamse os tectos da Sala de Leitura da antiga Faculdade de Letras e
respectiva Sala de Aulas), articulando-se por corredores ostentando
lambris azulejares monócromos padronados.
Contígua à igreja de Jesus, existe uma outra, a da Ordem Terceira.

Figura 116 – Entrada para a Igreja
de Jesus

Esse pequeno templo está integrado no Hospital da Venerável Ordem
Terceira, que funciona no local do velho hospício de que se falou 111
(vide Figura 116 e Figura 118).

A Igreja das Mercês (ou de Jesus) viu iniciada a sua construção nos
princípios do século XVI e concluída em 1632, mas o edifício foi
quase totalmente destruído pelo terramoto de 1755. O templo actual

Figura 117 – Claustro

é reconstrução de Joaquim Oliveira. Ligada a esta igreja encontra-se
uma outra, a da Ordem Terceira. É um pequeno e elegante templo,
111

Ver Sottomayor, Appio, Igreja de Jesus (ou das Mercês). Lisboa: Impreopa, 2002
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finamente decorado, onde sobressai o retábulo da capela-mor.
Ambos os templos se enquadram no cerca do antigo convento de
Nossa Senhora de Jesus.
Perto deste conjunto está o Liceu Passos Manuel, já anteriormente
abordado. Na esquina da Rua do Século com a Rua Eduardo Coelho
localiza-se a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Cardais,
construção seiscentista.

Figura 118 – Entrada para o Hospital
de Jesus

Figura 119 – Fachada do antigo
Convento de Jesus
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3.2.4

Implicações no crescimento urbano

No século XVI toda a área envolvente ao actual Largo de Jesus eram
terrenos ermos e incultos, apelidada de Cardais, já que apenas os
cardos cresciam por ali. As únicas construções existentes eram uma
pequena ermida encostada a uma casa pertencentes a Luís
Rodrigues de Pedrosa e a seu irmão que, de comum acordo,
resolveram em 1582 fazer doação das suas terras à Ordem Terceira
de São Francisco.
Em 1585, alguns religiosos do Convento de Almada, serviram-se pela

Figura 120 – Excerto da “Planta
Geral da Cidade de Lisboa em 1785”
de Francisco Domingos Milcent

primeira vez dessa ermida para as suas celebrações e decidiram
construir aí um hospício, terminado no final do século XVI.
Por volta de 1633 ficou concluída a capela-mor, mandada erigir por
D. João Manuel.
A cerca do convento ocupava o espaço onde depois se edificou o
Liceu Passos Manuel, a parte da Rua da Cruz dos Poiais até ao
jardim do Palácio Pombal na Rua do Arco, com uma fila de casebres
doados pelos Terceiros a familiares, e ainda as casas vastas da Casa
de Saúde de Ordem Terceira, vizinha da igreja de Nossa Senhora de

Figura 121 – Excerto da planta
“Lissabon”, 1844

Jesus.
Mas o terramoto de 1755 destruiu praticamente tudo. Aquilo que ficou
de pé foi arruinado na noite de 20 de Janeiro de 1756, quando ruiu o
refeitório, o dormitório da Ala sul e o do lado do Cardal, a enfermaria
e um lanço do claustro imediato à igreja. Com esta derrocada acabou
também por se desmoronar o tecto da igreja e o seu coro. Os
religiosos abrigaram-se em algumas barracas improvisadas na cerca
do convento. Estas barracas, de construção precária, abrigavam não
só os religiosos como também os fiéis que os procuravam em busca

Figura 122 – Excerto do
“Levantamento Topográfico da
Cidade de Lisboa” por Filipe Folque,
1856/1858

de consolo e alento (vide Figura 120).
Assim que se deu esta derrocada começou a pensar-se na sua
reconstrução. O plano de reabilitação foi confiado ao arquitecto
Joaquim de Oliveira e teve início nos finais do século XVIII, século em
que também foi construído o corpo correspondente ao Salão Nobre e
espaços anexos.
Em 1833, o convento foi entregue à Academia das Ciências, que
mais tarde passou a dividir as instalações com o Museu Geológico e
Mineiro e até há pouco tempo com a Biblioteca Popular que, ao

Figura 123 – Excerto das “Plantas
da Cidade de Lisboa”, em 1911, por
Silva Pinto

retirar-se, deixou disponível uma vasta área devoluta. Depois da
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retirada dos religiosos, o edifício foi objecto de várias intervenções,
que descaracterizavam os espaços existentes não comprometendo
contudo de forma definitiva a estrutura do convento primitivo

(vide

Figura 122).

Mas foi apenas entre 1903 e 1904 que se construiu o liceu nos
terrenos da antiga cerca do convento de Jesus da Ordem Terceira de
São Francisco (vide Figura 123).
Com um enquadramento urbano destacado, o Liceu está delimitado
por um recinto murado e gradeado. As suas frentes urbanas são

Figura 124 – Excerto da “Planta da
Cidade”, Levantamento e desenho
do Instituto Geográfico e Cadastral,
1955

constituídas pela Academia das Ciências, a Norte; e pelo Palácio
Marquês de Pombal e a Igreja de Santa Catarina, a Este; pela Igreja
Paroquial das Mercês e Hospital de Jesus, a Noroeste.
Actualmente, e apesar de todas as alterações introduzidas, a área
correspondente ao extinto Convento de Jesus continua ainda pouco
edificada, traduzindo-se numa reserva de terreno característica das
unidades conventuais na actualidade (vide Figura 125).
Figura 125 – Fotografia Aérea, 2009
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4. Conclusões
Esta dissertação pretende ser um cruzamento de diversas áreas do conhecimento, tendo sempre por
base o espaço físico cidade. Ao começarmos a olhar para esse elemento, que quase se assemelha a
um ser, de tão mutável e único que é, torna-se indispensável rodearmo-nos não só da História (da
cidade, da arquitectura e mesmo das sociedades), mas também da Geografia e mesmo da sociologia.
Uma vez implantada a cidade num determinado local, ela vai-se criando e ganhando forma, com o
decorrer da História, sendo palco de todo o tipo de acontecimentos, tradições, costumes, ou crenças,
enquadrados na sociedade de cada momento da história.
Mas, ao mesmo tempo que essas sociedades actuam no espaço da cidade, também essa cidade
construída actua sobre elas, como uma realidade palpável com que têm de contar, uma matriz que
servirá de base para os seus novos projectos.
Dessa matriz fazem parte aquilo a que, no início desta dissertação, se chamam as variáveis dos
processos de povoamento, organizadas em fisiográficas, humanas, legais e históricas.
As variáveis que mais se desenvolveram neste trabalho foram as históricas, e dentro delas surgem-nos
os conventos.
Os conventos, de acordo com o que foi estudado nesta dissertação, influenciam em muito os processos
de povoamento de determinado aglomerado.
Numa primeira fase porque, ao fixarem-se em determinados pontos do território (mais ou menos
periféricos, de acordo com a Ordem a que pertencem e às características do local) são pólos atractivos,
já que as pessoas procuram a protecção divina junto dos clérigos, ou mesmo porque algumas ordens
têm uma grande vocação para o Ensino e a Cultura, outras para o cultivo do solo.
Numa segunda fase, os conventos e as suas cercas criam “bolsas” de terreno, vazios nas cidades,
influenciando o crescimento urbano pela quebra que introduzem na construção. As cercas são fronteiras
físicas, separando duas realidades muito distintas: o ambiente mourisco, calmo e natural do interior, em
oposição ao fervilhar da cidade construída.
Aos poucos, essas cercas vão sendo absorvidas pela própria cidade: começa por se construir na cerca,
depois no seu interior, ocupando os espaços conventuais para satisfazer necessidades que vão
surgindo. Este fenómeno teve principal impulso com a abolição das Ordens Religiosas, em 1834, altura
em que se descaracterizaram alguns dos espaços conventuais existentes, por exemplo para albergar
serviços do estado.
Mais recentemente, e como forma de salvaguardar esse património histórico, surgem as políticas de
preservação, que visam travar essas intervenções desenfreadas e desintegradas no património. Estas
políticas não se aplicam apenas ao Monumento em si, depois de classificado como tal, mas também ao
espaço que o rodeia, que passa a ser denominada de zona de protecção. Desta forma, podemos afirmar
que esses conventos, actualmente sem a função conventual, mas por estarem classificados como
Monumento, ou seja, como parte integrante de uma Identidade Social, com valor artístico e documental,
continuam a exercer a sua influência ao nível do crescimento da cidade. Esses Monumentos são parte
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integrante dos planos urbanísticos a várias escalas assim como dos planos estratégicos de
implementação cultural e turística, como pólos importantes e elementos a preservar nas intervenções
futuras, capazes de colaborar para a riqueza e desenvolvimento do país.
Analisando agora os casos de estudo, é possível perceber de imediato as suas parecenças. Ambos
foram criados como espaços conventuais, em zonas hoje em dia muito próximas. Para além disso, em
ambos os casos assistiu-se à construção na cerca.
O Convento de São Bento ficou concluído no ano em que o Convento de Jesus foi iniciado (1615), tendo
sido finalizado em 1707, o que significa que, no que diz respeito à sua construção existe um intervalo de
cerca de cem anos.
Embora hoje em dia nos pareçam geograficamente muito próximos, na altura da sua construção a
distância existente entre eles fazia muita diferença em termos de enquadramento urbano. O Convento
de São Bento estava numa área muito mais rural e periférica do que o Convento de Jesus, uma vez que
as ordens religiosas tinham características diferentes. Essa diferença de enquadramentos fez com que
tivessem desempenhos diferentes enquanto centralizadores urbanos. Para além disso, pelo facto de a
área do Convento de São Bento não ter sido tão afectada pelo Terramoto de 1755 como a do Convento
de Jesus, as pessoas abrigaram-se mais aí por se sentirem mais protegidas e por ser uma zona mais
livre de construção, ou de escombros.
Mais tarde, com a abolição das Ordens Religiosas (1834), ambos os conventos perderam os seus
religiosos e abrigaram novos usos. Mais uma vez seguiram por caminhos distintos. Enquanto o espaço
do Convento de Jesus, depois de extinto, abrigou a Academia das Ciências, o espaço conventual de
São Bento foi ocupado pelas Cortes. Embora ambos os usos sejam do Estado, o Palácio das Cortes, por
ser um local onde se tomavam importantes decisões para a Nação, tinha uma projecção muito maior
para o exterior. Gerava maiores fluxos de pessoas na sua envolvente e tinha um carácter representativo
muito maior. Levou por isso a transformações muito maiores ao nível do espaço urbano. A necessidade
de resolver variados problemas de tráfego (de pessoas e veículos) fez com que fossem levadas a cabo
importantes intervenções, tais como a demolição do mercado de São Bento, a construção da escadaria
como forma de vencer a cota entre a praça e a rua e abertura da Avenida Dom Carlos, que
desembocava directamente em frente ao Palácio das Cortes.
Por outro lado, a Academia das Ciências era dedicada ao estudo e ao ensino, algo mais virado sobre si
mesmo e sem uma carga representativa tão elevada, não tendo por isso levado a grandes intervenções,
mas apenas a reabilitações pontuais, e, mais a fundo, com a construção do Liceu Passos Manuel.
Por outro lado, o facto de a actual Assembleia da República ser já classificada como Monumento
Nacional, fez com que passasse a ser alvo de planos de salvaguarda e a ser abrangida por legislação
“preventiva” mais cedo do que a Academia das Ciências, ainda em processo de classificação.
Por tudo isto, é possível tirar algumas conclusões importantes da análise destes dois casos de estudo.
Em primeiro lugar podemos afirmar que ambos tiveram importância no desenvolvimento dos espaços
urbanos envolventes, embora a escalas diferentes. Enquanto espaços conventuais, travaram a
construção nas suas cercas durante tempo suficiente para que hoje em dia se perceba ainda a
descontinuidade ou vazio existe naquele lugar.
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Continuam a ser bolsas verdes, ou seja, continuam a constituir jardins ou apenas áreas de solo
permeável, como uma reminiscência da ruralidade associada às unidades conventuais.
A abolição das ordens religiosas foi um ponto de viragem importante no desenrolar destes espaços e da
sua envolvente, com o quebrar da sacralidade da cerca dos conventos.
Cruzando agora com os valores que a autora Françoise Choay atribui aos monumentos históricos: Valor
Artístico; Valor Económico e Valor Cognitivo, podemos afirmar que quanto maior for o valor cognitivo, ou
seja, quanto mais um determinado monumento, neste casos os conventos, fizer parte da memória
colectiva de uma sociedade, mais ele integra a matriz fixa do espaço urbano, sendo por isso assumido e
aceite, servindo de base e influenciando as intervenções que se seguem.
Por outro lado, quanto maior o seu Valor Artístico, mais contribui para a valorização cultural e turística do
local, tornando-se num ponto atractivo, gerador de fluxos e centralidades.
Até à relativamente pouco tempo atrás pensava-se ser praticamente impossível atribuir um Valor
Económico a um monumento, isto porque era difícil contabilizar os outros dois valores pelo carácter
único de cada monumento. Hoje em dia, com a crescente dificuldade do Estado em intervir e valorizar o
seu património associada à crescente iniciativa privada em investir nas Obras de Arte, podemos
começar a levantar esta problemática. Até que ponto é que quanto maior for o valor económico de um
monumento, maior será a sua relevância no crescimento urbano da área envolvente, simplesmente por
ser mais rentável do ponto de vista do investimento privado? Temos um exemplo disto com a recente
intervenção imobiliária privada no Convento dos Inglesinhos, em Lisboa, onde foi recentemente
construído um condomínio privado de luxo. Este exemplo é contudo recente, o que não permite tirar já
conclusões, mas apenas levantar essa questão.
Resta então perceber onde nos colocamos em relação à questão levantada no início desta dissertação:
“Qual o papel dos conventos no crescimento urbano?”.
Podemos concluir que os espaços conventuais, por tudo o que já foi referido, têm de facto importância
ao nível do crescimento urbano. Este facto, pelo menos por aquilo que se prende com os Valores
atribuídos aos monumentos históricos, poderá ser extrapolado para o conjunto dos Monumentos
históricos e não apenas aos espaços conventuais. Mas devido à singularidade inerente a cada
Monumento, a escala de importância ou influência também é muito distinta de caso para caso,
contribuindo para isso diversos factores, como a implantação, os diversos usos ao longo da História, a
vontade do poder político, e principalmente a forma como a sociedade se relaciona e identifica com esse
monumento.
Como mote para estudos futuros, seria interessante aplicar estes conceitos a novos casos de estudo,
com diferentes tipologias, e perceber a sua aplicabilidade. Isto seria de extrema importância se
pensarmos que os equipamentos que idealizamos e construímos hoje em dia, poderão vir a ser
monumentos históricos no futuro, farão parte da matriz fixa da cidade e mais importante, serão parte da
herança que legamos e na qual os projectistas do futuro terão de se basear na sua contínua
transformação espacial. Estaremos nós a criar bases sólidas e positivamente influentes para as futuras
gerações de urbanistas e arquitectos?
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6. Anexos
6.1

Textos Complementares
6.1.1

Evolução da freguesia da Lapa

A freguesia da Lapa foi formada a 11 de Fevereiro de 1770, pelo Cardeal Arcebispo D. Francisco de
Saldanha, a partir da igreja nova da Lapa. Pensa-se que esta terá sido a primeira obra religiosa erguida
depois do terramoto de 1755. Esta igreja foi sede paroquial da freguesia até 1886, ano em que passou a
ser a Basílica da Estrela.
O nome de Lapa terá tido origem, numa rocha denominada Lapa da Moura, localizada junto à Pampulha,
ou seja, fora dos actuais limites da freguesia. Esta designação foi-se então estendendo para Norte e
Nascente.
A partir dos séculos XVI e XVII foram sendo edificados nesta região conventos importantes, que
rapidamente se tornaram pólos de formação de vida envolvente e de novas edificações. São exemplos
disto o Convento de Nossa Senhora da Estrela, a primeira casa dos Beneditinos em Lisboa, fundada em
1573; o Convento das Francesinhas edificado em 1667, perto do também recentemente fundado
Convento das Brígidas (Quelhas); o Convento das Trinas do Mocambo fundado em 1657 na Rua das
Trinas; o Convento das Bernardas fundado em 1653 na Rua da Esperança; e o Convento da Esperança
onde hoje se encontra o Regimento de Sapadores Bombeiros.
O plano de divisão das freguesias (1770) definiu o seu território, sendo destacado da freguesia de
Santos-o-Velho e parte da extinta freguesia do Senhor Jesus da Boa Morte.
Depois do terramoto de 1755, deu-se o grande crescimento da Lapa, pelo aforamento dos terrenos
adjacentes ao Convento das Trinas. Este processo iniciou-se por quitação de um terreno a Nicolau
Possolo e que originou, para além do aforo, a demolição de um Moinho de Vento, criando ruas e
travessas que actualmente se denominam, Moinho de Vento e Possolo.
Em 1763 é construída temporariamente uma praça de touros em madeira, no local onde hoje se
encontra o Jardim da Estrela.
No início do século XVIII, quando a zona da Lapa estava ainda fora dos limites administrativos da cidade
de Lisboa, três vias importantes atravessavam o local. Ao redor destas vias implantaram-se o Convento
S. Bento da Saúde (actual Palácio de São Bento), o Convento de Nossa Senhora da Estrela (onde se
encontra instalado o Hospital Militar desde 1837) e outros edifícios. Uma dessas ruas era a Rua de S.
Bento, que vinha desde o Convento das Trinas do Rato. Outra era a Calçada da Estrela, que passava
pelos Conventos de S. Bento e das Francesinhas, ligava ao Convento de Nossa Senhora da Estrela
seguindo para Campo de Ourique pela actual Domingos Sequeira. A terceira via, ainda que menos
povoada e de menor importância, era a Rua do Quelhas que partia do Convento das Brígidas e seguia
pela Rua dos Navegantes.
A Lapa só foi formalmente incorporada na cidade com os limites decretados em 1755, que estendiam
Lisboa para Ocidente até à Calçada das Necessidades, continuando pela Rua do Patrocínio (antiga Rua
do Forno) e Rua Silva Carvalho (antiga Rua de S. João dos Bem Casados).
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Para além dos edifícios de cariz religioso, proliferavam nesta altura outro tipo de edifícios, como o
Hospício de Jesus da Penitência, datado de 1778, na Rua da Estrela, no local onde hoje se encontra o
Quartel da Guarda Nacional Republicana.
Entre 1779 e 1790, foi edificada a Basílica da Estrela ou do Sagrado Coração de Jesus, com um
convento anexo. Os seus arquitectos foram Mateus Vicente e Reinaldo Manuel, "discípulos" do alemão
Ludwig que foi arquitecto do monumental Convento de Mafra.
É na Lapa que se situa um dos mais belos jardins de Lisboa, o Jardim Guerra Junqueiro, conhecido por
Jardim da Estrela. Este jardim foi pensado pelo Conde de Tomar e a sua realização teve início com um
donativo de Joaquim Manuel Monteiro, também conhecido por Barão de Barcelinhos, um português
emigrado no Brasil, e por intervenção directa de D. Maria II. A sua construção iniciou-se a 30 de
Setembro de 1842 e as plantações foram orientadas pelos jardineiros Bonard e João Francisco, sendo
inaugurado em Abril de 1852. para além da estatuária de grande qualidade, o jardim possuía duas peças
de arquitectura relevantes: o coreto, feito em 1884 para o Passeio Público da Avenida e posteriormente
transplantado para a Estrela; e o Infantário/Lactário, com projecto do arquitecto José Luís Monteiro, de
1882.
Em 1881 edificava-se o Mercado Ocidental de S. Bento, à semelhança do que acontecia em outros
locais da cidade, como Belém, Alcântara, Cais do Sodré ou Praça da Figueira. Este mercado situava-se
junto do então Palácio das Cortes e era um bom exemplar da arquitectura do ferro. Foi demolido em
meados do século XIX, tendo sido o seu recinto ajardinado.
Em meados da década de 50, do séc. XX surge um dos conjuntos maus emblemáticos do movimento
moderno na cidade. Trata-se do primeiro troço da Avenida Infante Santo, um projecto do arquitecto
Alberto Pessoa, Prémio Municipal de 1956.
Esta foi a última grande intervenção na Lapa já que desde essa altura, com o tecido urbano consolidado,
apenas se verificaram pequenas obras.
As duas avenidas novas, a Álvares Cabral – até meados de 1940, vinda do Rato, aberta entre terras de
Santa Isabel e São Bento – e a Infante Santo (c. 1950), iriam permitir, em meados do séc. XX, a ligação
do sítio da Estrela às ruas geradas pela urbanização da Avenida da Liberdade, pelo sítio do Vale do
Pereiro, nomeadamente a Alexandre Herculano, por um lado, e por outro a Alcântara, pela Pampulha até
ao Tejo – definindo assim um arco de círculo interior ao da circunvalação de 1850.
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Actualmente, a freguesia tem uma área de cerca de 75 hectares e uma população que ronda os 15 000
habitantes. É uma área essencialmente residencial com uso considerável de comércio e serviços.
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Ver França, José Augusto, A urbanização do sítio da Estrela. 2002
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6.1.2

O Convento da Esperança

O Convento da Esperança, havia sido fundado por iniciativa de D. Isabel de Mendanha, uma fidalga de
ascendência castelhana. Para tal, pediu a necessária autorização ao Papa Clemente VII e à sede da
Ordem à qual pretendia recolher-se: a Ordem Seráfica, ramo franciscano. Para instalar o Convento, D.
Isabel escolheu uma quinta que ficava abaixo da Encosta (actual Calçada) do Combro e já na vertente
da Colina da Boa Vista. Entre 1527 e 1530, aí se construi o Mosteiro com o nome de Mosteiro da
Piedade da Boa Vista. Embora este fosse o nome original, o nome acabou por ser alterado; devido à sua
proximidade do rio, as gentes do mar reuniam-se na igreja do mosteiro para rezar a Nossa Senhora da
Esperança, a quem recorriam sempre que o mar não se encontrava de feição. O nome acabou por
absorver a antiga denominação.
Este mosteiro dominava todas as terras em redor: era sua propriedade grande parte da actual Avenida
D. Carlos, a Rua dos Industriais, o lado oriental da Rua das Francesinhas, seguindo até ao Poço dos
Negros, praticamente até ao Palácio da Flor da Murta.
A frontaria do mosteiro edificou-se orientada para sul, abrindo portas sobre o Largo da Esperança (ponto
de ligação entre a Av. D. Carlos e as ruas da Esperança e do Poço dos Negros). Neste largo ergueu-se
um cruzeiro ao estilo manuelino (transferido para o Museu de Arte Antiga; hoje exposto no Museu da
Cidade), e, posteriormente, o Chafariz da Esperança, projecto de Carlos Mardel, inserido na grande obra
das Águas Livres. Este chafariz foi classificado como Monumento Nacional por decreto de 16 de Junho
de 1910 e secou nos anos 30, com a demolição do Arco de S. Bento, que interrompeu a enorme cadeia
do aqueduto.
Em 1888, estando o edifício já na posse da Câmara Municipal de Lisboa, procedeu-se a sua demolição
quase total. O espaço foi aproveitado para o quartel dos Bombeiros. Estava-se em 1891-92 e os
trabalhos foram dirigidos pelo arquitecto José Luís Monteiro.
Assim, a Avenida Dom Carlos I foi inaugurada no dia 28 de Dezembro 1889, dia da aclamação do Rei
Dom Carlos. Em 1910, com a instauração do regime republicano, mudou-se-lhe o nome para avenida
das Cortes, e após a Primeira Guerra Mundial (1918) passou a designar-se Presidente Wilson,
homenagem ao Presidente americano, cujo apoio foi decisivo para o desfecho da vitória dos Aliados. A
designação inicial foi recuperada em Dezembro de 1948 e permaneceu até hoje.
A Avenida atravessa três freguesias: São Paulo, Santa Catarina e Santos-o-Velho.
Da antiga casa monástica foram aproveitados alguns elementos, como: azulejos, janelas geminadas,
balaústres, colunas, arcarias e capiteis.
Diz Marina Tavares Dias, “Vamos subir a Avenida D. Carlos I na direcção de S. Bento e observar, a
poente, o enorme edifício que ainda hoje alberga os bombeiros municipais. Aparenta solidez secular, um
certo ar austero e muito reservado. Como se a entrada estivesse vedada ao comum dos mortais. Como
se lá dentro reinasse uma paz conventual. Aqui está uma construção oitocentista que parece ter filtrado
a atmosfera da sua vetusta morada.”
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Ver Dias, Marina Tavares, Lisboa Desaparecida. Lisboa: Quimera, 1994, Ver Tostões, Ana e Walter Rossa, Lisboa 1758: O
Plano da Baixa Hoje. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2009, Ver vários, Atlas Urbanístico de Lisboa. Lisboa: Argumentum,
2006
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Este quartel de bombeiros começou por ser uma caserna (1897), passou depois a instalação balnear
(1899) e ficou concluído em 1901. Pelo actual traçado reconhece-se ainda a planta da antiga igreja da
Esperança, assim como o coro e a parte do jardim do convento. A igreja, que conserva as paredes
embora lhe tenha sido amputada a capela-mor, transformou-se em estação de serviço. No primeiro
andar do coro foram construídas habitações, e o jardim transformou-se em serralharia.
Para além da Av. D. Carlos, a oriente, destinou-se parte da antiga cerca do convento à Sociedade das
Casas de Asilo da Infância Desvalida. No edifício ali construído funcionaram um asilo e uma creche.
O local antigamente ocupado pelo convento continuou a ser conhecido como Esperança, designação
que abrange a rua do mesmo nome, o antigo largo de entrada da igreja e o chafariz.

6.1.3

Evolução da freguesia das Mercês

A freguesia de Nossa Senhora das Mercês foi criada a 1 de Dezembro de 1632, com uma área subtraída
das freguesias de Santa Catarina e da Encarnação, antiga freguesia do Loreto. A sede desta freguesia
era a Ermida da Ascensão de Cristo, construída em 1500, na Calçada do Combro.
Em 1652 a sede da Freguesia passou para a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, situada na antiga
Rua Formosa, actual do Século.
A 12 de Abril de 1835 e com a extinção das ordens religiosas, a sede da freguesia passou para a Igreja
do extinto Convento de Nossa Senhora de Jesus.
Desde a sua fundação houve muitas alterações paroquiais e administrativas, que introduziram algumas
alterações à delimitação geográfica da freguesia, que hoje em dia não corresponde à inicial.
Actualmente, a Freguesia das Mercês ocupa uma área de 30 hectares abrangendo uma faixa
significativa do Bairro Alto.
São vários os monumentos relevantes nesta freguesia: a Igreja das Mercês (ou de Jesus) concluída em
1632, mas quase totalmente destruída pelo terramoto de 1755. A igreja actual é uma obra de Joaquim
Oliveira. Ligada a esta igreja encontra-se a da Ordem Terceira. Ambas as igrejas estão inseridas no
antigo convento de Nossa Senhora de Jesus, que se estende desde o Hospital à actual Academia das
Ciências, instalada aí em 1834.
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Cardais, situada na esquina da Rua do Século com a Rua
Eduardo Coelho, é outro edifício marcante, de construção seiscentista.
Outras obras de referência nesta freguesia são: o Palácio Mendia e o Palácio Alcáçovas, ambos na Rua
da Cruz dos Poais; o Palacete Marquês Fontes Pereira de Melo, na Rua de Poiais de S. Bento; o Palácio
dos Cabedos (antigo Colégio Caliponense), na Rua Eduardo Coelho e o Palacete de meados do século
XIX (hoje Liga dos Amigos dos Hospitais), na Praça do Príncipe Real.
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6.2

Documentos
6.2.1

Alvará Régio de 20 de Agosto de 1721
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6.3

Mapas
6.3.1

Urbium Praecipuarum Mundi Theatrum Quintum, de Jorge Bráunio - 1593

6.3.2

Planta da Cidade de Lisboa, João Nunes Tinoco - 1884
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6.3.3

Grande Vista de Lisboa (excerto), atribuída a Gabriel del Barco, 1735

6.3.4

Olisippo Lisabona, Mathaus Merian – séc. XVII
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6.3.5

Lissabona, J. F. Probst – séc. XVII

6.3.6

Plano Geral da Cidade de Lisboa em 1785, Francisco D. Milcent - 1785
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6.3.7

Lisabon, Stelslinger – séc. XVIII

6.3.8

Lisabon mie es verungluckt, Stelslinger – séc. XVIII
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6.3.9

Lisbon, Daumont – séc. XVIII

6.3.10 Lisbonna, Reinier e Josua Ottens, séc. XVIII
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6.3.11 Mapa da Cidade de Lisboa e de Belém, I. Tomkyns - 1812

6.3.12 Carta Topográphica de Lisboa e seus Subúrbios, Duarte José Fava - 1831
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6.3.13 Lissabon - 1844
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6.3.14 Planta da cidade de Lisboa em 1855, A.C. de Lemos - 1855

6.3.15 Carta Topográfica de Lisboa” publicada em 1871, org. Augusto Vieira da Silva
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6.3.16 Planta da Cidade de Lisboa com os diferentes melhoramentos introduzidos e projectados 1888

6.3.17 Planta de Lisboa com todos os melhoramentos feitos e projectados na cidade, José Vicente
de Freitas - 1940

101

